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Suurta vai pientä hanketta?
Toisen pieni voi olla toiselle suurta. Suomessa on yli 80.000 taloyhtiötä, joten tänäkin 
vuonna suoritettavissa korjaushankkeissa on laajalti kirjoa. Omataloyhtiö.fi pyrkii 
parhaansa mukaan palvelemaan kaikkia taloyhtiöitä ja tästä syystä lehtemme sisältää 
artikkeleita putkiremonteista pihakeinuihin. Mikäli etsimäsi asia ei kuitenkaan alla 
olevasta sisällysluettelosta löydy, suosittelemme vahvasti siirtymistä verkkosivuil-
lemme, osoitteeseen www.omataloyhtio.fi. Verkossa julkaisemme uutisia vaihtuvalla 
teemalla joka toinen viikko. 
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Kesä on Suomessa aluillaan ja myös taloyhtiöissä valmistaudutaan tulevaan. Oli-
pa kyseessä sitten remontit tai talkoot, on hyvä pysähtyä hetkeksi miettimään 
mihin suuntaan kiinteistöä halutaan kehittää. Monessa tapauksessa viralliset 

yhtiökokoukset on juuri pidetty tai tullaan pitämään, joten taloyhtiön asiat tulisi olla 
kirkkaana mielessä.

Taloyhtiön päättäjänä tai vaikuttajana sinulla on vastuu ja mahdollisuus vaikuttaa 
elinympäristösi kehitykseen. Pidäthän mielessä niin nuoret kuin vanhatkin asukkaat, 
sillä päättäjänä edustat kaikkia kiinteistössä asioivia. Näin kesän korvalla on syytä so-
pia ja muistuttaa asukkaita taloyhtiön pelisäännöstä, kuten vaikkapa kasteluvesistä ja 
pihauima-altaiden täyttämisestä sekä pihajuhlien järjestämisestä. Nämä kestosuosikit 
nousevat joka kesä esille. Tärkeintä on ymmärtää, että asunto-osakeyhtiömuotoinen asu-
minen on aina jossain määrin yhteiseloa ja naapurisopua on syytä vaalia. Toinen muis-
tutuksen kohde on pihamaan turvallisuus, esimerkiksi leikkipaikan turvallisuus tuntuu 
olevan sivuseikka niille, jotka eivät sitä aktiivisesti käytä. Leikkipaikan osalta on syytä 
muistaa, paitsi velvoitteet, myös sen arvoa nostava vaikutus. Lapsiperheille monipuo-
linen piha-alue on varma myyntiargumentti ostotilanteessa.

Olipa kyse sitten edellä mainitsemistani arkipäivän asioista tai suuremmista korjaus-
hankkeista, niin taloyhtiöissä toiminta edellyttää alati kasvavaa tietotaitoa. Haluamme 
palvella kohderyhmäämme mahdollisimman kattavasti, niin palvelukehityksen kuin 
tietotarjonnankin kautta. Kehotankin vahvasti liittymään Omataloyhtiö.fin jäseneksi; 
täten varmistat, että ajankohtaiset asia tavoittavat sinut. Mikä parasta, on liittyminen 
ja jäsenyys täysin veloituksetonta eikä siitä myöskään aiheudu mitään velvoitteita. Tar-
koituksenamme on jakaa tietoa niin taloyhtiöiden hallinnoimisesta kuin korjaushan-
keratkaisuistakin. Mikäli käsittelemämme asiat koskettavat sinua, suosittelemme läm-
pimästi siirtymistä osoitteeseen www.omataloyhtio.fi/jasen ja liittymään jo yli 10.000 
taloyhtiöpäättäjän joukkoon.

 Topi Aaltonen
 päätoimittaja

Edellisen lehden lukijatutkimukseen vastanneiden kesken arvottiin  3x 
3000 bonusta Rakentaja.fi Jäsentukkuun, arvo á 30 euroa. Onnetar suo-
si seuraavia:

Riitta Karjalainen, Littoinen, Kari Romppainen, Joensuu ja Heli Lindgren, Pori

Pihat ja puitteet 
kuntoon kesäksi!
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Tilannetta on hankaloittanut ennen 
kaikkea se, että tulkintaohjeita on tar-
kennettu ja muutettu jatkuvasti sekä 

verottajan että myös aluehallintoviraston 
toimesta. Oman kortensa kekoon ovat kanta-
neet myös eri ratkaisuja tarjoavien yritysten 
myyntimiehet, joiden puheet yrittävät ohjata 
sekä rakennusalan ammattilaisia että kulut-
tajiakin eri suuntiin. Mistä siis kaikkineen 
on kyse tiedonantovelvollisuudessa, tai kan-
sanomaisemmin, ilmoitusvelvollisuudessa?

Tiedonantovelvollisuuden tarkoitukse-
na on harmaan talouden kitkeminen raken-
nusalalla. Tiedonantovelvollisuutta ohjaavat 
pääasiassa verotusmenettelylaki, veronume-
rolaki ja työturvallisuuslaki ohjeistuksineen. 
Käytäntöä ohjaavat erilaiset epävirallisem-
mat suositukset.

Velvollisuus tiedonantoon alkaa 1.7.2014 
ja se koskee kaikkea rakennustyötä – myös 
keskeneräisten hankkeiden osalta ajankoh-
dan jälkeisiä tapahtumia. Tietoa raportoi-
daan sähköisiä kanavia pitkin syyskuun alus-
ta alkaen Verohallinnolle kaikkien yli 15 000 
euron urakkasopimusten ja näiden laskutus-
ten osalta sopimuksen tilaajaosapuolen teke-
mänä. Lisäksi rakennushankkeen päätoteut-
taja raportoi yhteiseltä rakennustyömaalta 
kaikki sopimuksensa perusteella työmaalla 
työtä tekevien työntekijätiedot veronumeroi-
neen (Aluehallintoviraston työsuojeluosas-
ton muistio 30.3.2014).

AVI:n ohjeistus tuo työntekijätietojen il-
moitusvelvollisuuteen erityisesti mukaan 
myös pumppuauton ja elementtien kuljetta-
jat ja suunnittelijat. Valvontatehtävät, kuten 
suunnittelukin, ovat olleet aiemmin vapau-
tettuja. Nyt kuitenkin mahdollisesti myös 

Tiedonantovelvollisuus – 

haasteita, totuuksia ja 
myyntimiesten puheita

vastaavat työnjohtajat, valvojat ja työmaa-
kokouksiinkin osallistujat tulee kirjata pääto-
teuttajan kirjoihin. Työmaalla satunnaisesti 
käyvillä vierailla ei ole sopimusta työmaal-
la, joten heidän tietojaan ei tarvitse kirja-
ta päätoteuttajan kirjoihin. Turvallisuuden 
vuoksi on kuitenkin hyvä pitää kirjaa myös 
vierailijoista.

Yksityinen kotitalous
Yksityinen kotitalous tekee ilmoituksensa 
nykyisen ohjeistuksen mukaan kerran en-
nen käyttöönottoa edellyttävää loppukat-

Rakennusalan tiedonantovelvollisuudesta on puhuttu paljon 
ja sen keskeiset vaikutukset alkavat olla tiedossa ainakin  
rakennusalan toimijoiden keskuudessa. Siitä huolimatta  
tiedonantovelvollisuuteen liittyy edelleen paljon avoimia  
kysymyksiä sekä virheellisiä käsityksiä ja tulkintoja.

selmusta. Koska käyttöönottokatselmus ja 
loppukatselmus ovat kaksi eri tapahtumaa, 
ja usein yksityisessä rakentamisessa mel-
ko pitkän aikavälin päässä toisistaan, tulee 
ilmoitus tehdä Verohallinnon asiantuntija 
Sari Wulffin mukaan ennen molempia. Wulf-
fin mukaan ohjeistusta tullaankin tältä osin 
vielä tarkentamaan.

Yksityinen kotitalous ilmoittaa pääsään-
töisesti vain rakennuslupaa edellyttävistä 
töistä yli 15 000 euron arvoisista urakoista 
urakkatiedot sekä maksamansa palkat. Tär-
keää on myös huomioida, että Verohallinto 
tulkitsee saman urakoitsijan ketjutetut sopi-
mukset samalla työmaalla yhdeksi sopimuk-
seksi. Tällöin myös kahden erillisenkin, mut-
ta yhteisarvoltaan yli 15 000 euron sopimuk-
sen myötä voi syntyä ilmoitusvelvollisuus.

Yksityisen kotitalouden työmaalta työn-
tekijätietoa ei tarvitse ilmoittaa, jos pääto-
teuttajavelvoitteet ovat yksityisellä tai yhteis-
tä työmaata ei muodostu. Yhteinen työmaa 
muodostuu, kun työmaalla toimii enemmän 
kuin yhden työnantajan työntekijöitä. Pää-
toteuttajavelvoitteen voi myös siirtää sopi-
muksella ammattilaisille.

Yksityiseen kotitalouteen kohdistuvat 
helpotukset eivät koske ammattilaisia yksi-
tyisen hankkeessa. Esimerkiksi talotoimitta-
ja tai merkittävää osuutta työstä tekevä ra-
kennusliike voidaan tulkita päätoteuttajaksi 
ja työntekijätietojen osalta ilmoitusvelvolli-
seksi. Verohallinnon Sari Wulffin mukaan tä-
hänkin tulkintaan ja ohjeistuksiin olisi tulos-
sa säännösten mukainen tarkennus. Wulffin 
mukaan päätoteuttaja nimettäisiin aina so-
pimuksellaan, jonka mukaisesti määräytyisi 
myös ilmoitusvelvollisuus työntekijätiedosta.

Teksti: RKM Eerikki Nuutinen/Raksatieto Oy  Kuvat: Rakentaja.fi
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Yksityinen kotitalous käyttää ilmoitta-
miseen Suomi.fi-verkkolomakkeita. Kotita-
louden vastuulla on koota ja ylläpitää tiedot 
koko hankkeen ajalta ja toimittaa ne Suomi.
fi-palvelun kautta Verohallintoon. Tunnistau-
tumiseen Suomi.fi-palveluun tarvitaan verk-
kopankkitunnukset. Urakoitsijoista pitää 
muistaa ilmoittaa myös kaikki perustiedot, 
ja tiedot on talletettava kuusi vuotta eteen-
päin. Verohallinnolle yksityisen kotitalouden 
ilmoittamisen automatisointiin on saatavilla 
huolestuttavan vähän palveluita.

Yksityinen kotitalous saa verohallinnolta 
postitse todistuksen ilmoituksen jättämises-
tä. Tämä todistus tulee esittää katselmuk-
sessa rakennustarkastajalle. Mikäli todistus 
puuttuu, on rakennustarkastajalla ilmoitus-
velvollisuus Verohallinnolle. Ilmoituksen 
puuttumisesta voi seurata velvollisuuden 
laiminlyöntimaksu, jonka enimmäismääräk-
si on asetettu 15 000 euroa. Automatisoidut 
yksityisen palvelut voivat välittää todistuk-
sen valmiiksi katselmuksen osapuolille, jopa 
heti ilmoituksen lähetyksen jälkeen.

Yksityisen rakennuttajan hankkeissa osa-
kehuoneistojen osalta ovat tulkinnat vielä 
epäselviä. Lisäksi on huomioitava, että yksi-
tyisen henkilön esimerkiksi asuntosijoitta-
miseen liittyvä toiminta voidaan tulkita am-
mattimaiseksi ja näin se tulee kuukausittai-
sen ilmoittamisen piiriin. Helpotukset hen-
kilöluettelon ja henkilötunnisteiden pidosta 
koskevat vain yksityisen kotitalouden omaan 
käyttöön tulevaa kohdetta.

Taloyhtiö
Taloyhtiö on tiedonantovelvollisuuden näkö-
kulmasta ammattimainen tilaaja, ja ellei toi-
sin ole sovittu, myös päätoteuttaja yhteisen 
työmaan osalta. Voidaan olettaa, että ilmoi-
tusvelvollisuuden luontevin hoitaja taloyh-
tiössä on isännöitsijä.

Taloyhtiöiden osalta tulee myös muistaa, 
että ilmoitusvelvollisuus on ammattimaisuu-
desta johtuen kuukausittainen.

Taloyhtiöiden osalta on epäselvää, miten 
taloyhtiön valtuutuksella osakkaan tekemä 
työ ilmoitetaan, eli onko yksityinen kotita-
lous vai taloyhtiö ilmoitusvelvollinen. Jos 
ilmoittaja on taloyhtiö ja muodostuu yhtei-
nen työmaa, tulee hoitaa päätoteuttajavel-
voitteet, eli ylläpitää ja ilmoittaa työntekijä-
tiedot. Jos ilmoitusvelvollinen on yksityinen 
kotitalous, hanketta koskevat yksityisen ko-
titalouden helpotukset myös taloyhtiön vas-
tuualueella olevan työn osuudelta. Tällöin 
myös taloyhtiön valtuuttaman työn osalta 
vastuuvelvolliseksi rakennuttajaksi tulisi yk-
sityinen kotitalous, mikä on tärkeää huomi-
oida. Asian lakitekniset ulottuvuudet eivät 
vielä liene selviä.

Yksityisen kotitalouden helpotukset eivät 
nykyohjeistuksen mukaan koske hankkeen 
kokonaisvastuun sopimuksellaan ottanutta 

päätoteuttajaa. Verohallinnon Sari Wulffin 
aiemman tulkinnan mukaan yksityisen ta-
loyhtiön valtuutuksella tekemä työ asettaa 
taloyhtiön ilmoitusvelvollisuuden alaiseksi. 
Tämä voi asettaa taloyhtiön vaikeaan ase-
maan. Taloyhtiön tulee nimittäin varmistaa, 
että osakas ilmoittaa taloyhtiön tarvitsemat 
tiedot koko urakkaketjustaan siten, ettei 
isännöitsijä hukkuisi muutosilmoituksista 
aiheutuviin töihin.

Koska yksityisen helpotukset eivät koske 
hankkimaansa päätoteuttajaa, onkin toden-
näköistä, että edullisempien hintojen toivos-
sa yksityinen kotitalous pitää päätoteutta-
javelvoitteet itsellään vapautuakseen koko 
hankkeen osalta työntekijätietojen ilmoitus-
velvollisuudesta. Tällä voi olla vaikutusta en-
nen kaikkea rakentamisen laatuun, riippuen 
yksityisen rakennuttajan omasta osaamises-
ta. Taloyhtiöissä onkin syytä miettiä, millai-
nen vaikutus tällä voi olla taloyhtiön kun-
nossapitovastuulla oleviin rakenteisiin. Voi 
olla aihetta vaatia, että osakas siirtää pääto-

teuttajavelvoitteet ammattilaiselle, ellei hä-
nellä itsellään ole riittävää osaamista raken-
nushankkeen johtamisesta. Näin olisi syytä 
tehdä muutoinkin kuin ilmoitusvelvollisuu-
desta johtuen.

Yksityisen ja taloyhtiön välisessä rajapin-
nassa palvelujen valitseminen ilmoitusvelvol-
lisuuden hoitamiseksi voi olla hankalaa. Talo-
yhtiön päätöksenteossa tulee huomioida, että 
osakas ja hänen kauttaan myös käyttämänsä 
urakoitsijat, saadaan sitoutumaan taloyhtiön 
valitsemaan tehokkaaseen tapaan huolehtia 
ilmoituksista riippumatta siitä, mihin suun-
taan tulkinnat kehittyvät. Tarvitaan toimin-
tamalli, ohjeistukset ja ratkaisu, jota sekä ura-
koitsijat, taloyhtiö että osakas voivat käyttää 
tehokkaasti ja virheittä.

Urakoitsija
Ilmoitusvelvollisuus koskettaa urakoitsi-
jaa monin tavoin. Työsuojelulaista johtuen 
tarvitaan kuvalliset henkilötunnisteet sekä 
menetelmä, jolla ilmoitetaan itse tilatut yli 
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15 000 euron arvoiset urakat Verohallinnol-
le sekä omien ja alihankkijoiden työnteki-
jöiden tiedot päätoteuttajalle. Haastavaksi 
asetelman tekee se, että päätoteuttaja vaih-
tuu jopa hankkeittain ja päättää myös usein 
rakennushankkeen käytännöistä oman toi-
mintatapansa mukaan.

Urakoitsijan on syytä tiedostaa myös, että 
mitkään henkilötunnisteet tai palvelut eivät 
ole sen lakisääteisempiä kuin toiset. Kuval-
lista henkilötunnistetta koskevat määräykset 
löytyvät työturvallisuuslaista, eikä myynti-
miehen puhe lakisääteisestä kortista tarkoi-
ta, että juuri hänen myymäänsä korttia tulee 
käyttää. Samoin on urakoitsijaa ohjeistavan 
liiton ohjeiden osalta. Urakoitsija voi siis va-
paasti valita käyttämänsä palvelut tietoise-
na siitä, että Verohallintokin on purkanut 
ohjeistuksiaan, jotka ovat ohjanneet yritys-
ten ostopäätöksiä. Kokonaan toinen asia on 
se, mihin päätoteuttaja tarjouspyynnössään 
urakoitsijaa ohjaa ja jopa velvoittaa.

Urakoitsijan kannalta on tärkeää löytää 
se menetelmä, jolla ilmoitukset voi hoitaa 
helpoiten useimmissa rakennushankkeis-
sa. Lisähyötyjä urakoitsija voi saada taus-
tatoimintaan tarvittavan tiedon keruun ja 
käsittelyn tehostamisen kautta esimerkiksi 
palkanlaskennassaan. Lisäksi tietysti ilmoi-
tusvelvollisuudesta huolehtimisen kokonais-
kustannus on tärkeä ymmärtää. Tämä jää 

herkästi urakoitsijallekin epäselväksi piilo-
kustannuksista johtuen. Laskustahan se sit-
ten viimeistään selviää.

Pääurakoitsija
Hankkeen päätoteuttajavelvoitteita hoitavan 
tehtävänä on ilmoittaa Verohallinnolle työn-
tekijätiedot oman tilaajavelvoitteensa lisäk-
si. Työntekijätiedoissa on mukana henkilön 
veronumeron ja yksilöllisten tunnistetietojen 
lisäksi myös ulkomaisen työntekijän osoite- 
ja yksilöintitiedot kotimaassaan. Pakollisena 
tietona on myös työmaalla työskentelyn aloi-
tus- ja lopetusajankohta, muttei tämänhetki-
sen ohjeistuksen mukaan työmäärät tai -ajat.

Päätoteuttajan tulee pitää työturvalli-
suuslain perusteella Aluehallintoviraston 
ohjeiden mukaista luetteloa työntekijöistä 
yhteisellä työmaalla. Näihin luetaan AVI:n 
30.3.2014 päivitetyn muistion mukaan 
kaikki sopimuksensa perusteella työmaal-
la työskentelevät, eli myös suunnittelijat, 
pumppuauton ja elementtiauton kuljettajat 
tietyissä tilanteissa sekä mahdollisesti myös 
aiemmin velvoitteista vapautetut valvonta-
tehtävien suorittajat. Lista työntekijöistä 
voi olla missä tahansa muodossa, kunhan se 
on esitettävissä työmaalla ja se sisältää sää-
detyt tiedot.

Päätoteuttajien kannattaa ilmoitusvel-
vollisuuden hoitamisessa huomata, että 

heidän omaa työtään säästää merkittäväs-
ti, jos urakoitsija toimittaa työntekijätietoja 
päätoteuttajan valitsemalla ratkaisulla. Jos 
käytäntö ei ole urakoitsijan perustoimin-
tatavan mukainen, aiheuttaa tämä urakka-
kohtaisia lisä- ja piilokustannuksia, kun ura-
koitsija käyttää enemmän aikaa toimistol-
laan vaatimusten täyttämiseksi. Kahdesta 
samanhintaisesta urakastahan parempi on 
se, jonka urakoitsija tekee suuremman osan 
työstään työmaalla.

Yritys rakennuttajana
Haasteita, erityisesti taloyhtiömaailmassa 
toimiessaan, on myös rakennuttavalla yri-
tyksellä. Tulkinnoista riippuen voi olla, että 
rakennuttajana toimiva yritys ei lopulta ole-
kaan varsinainen rakennuttaja. Näin esi-
merkiksi on viimeisimpien ohjeiden mukaan 
yrityksillä, jotka tekevät osin taloyhtiön val-
tuuttamaa muutostyötä esimerkiksi uusissa 
remontoitavissa toimitiloissaan.

Massarakennuttajilla voi olla haasteena 
myös toiminnan tehokkuus niissä tapauk-
sissa, joissa ilmoitusvelvollisuudesta huo-
lehtiminen aiheuttaa koko urakoitsijaket-
jussa merkittäviä piilo- ja lisäkustannuksia. 
Näissä tapauksissa on tärkeää, että ilmoi-
tusvelvollisuuden hoitoon valittu palvelu 
soveltuu myös kaikkien yhteistyökumppa-
neiden käyttöön.
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Ilmoitusvelvollisuuden palveluiden 
valinnasta
Jokaisen tiedonantovelvollisuuden piiriin 
tulleen tulee huomioida palveluita tähän va-
litessaan, että kyseessä on hanke- ei yritys-
kohtainen lainsäädäntö. Tietoja yhdistävänä 
tekijänä on hankeyhteys, jonka kautta myös 
Verohallinto tietoa vertailee. Tämä aiheuttaa 
sen, että on syytä hakea hankekohtaisesti te-
hokkainta ratkaisua. Keskeistä on, että valit-
tu ratkaisu soveltuu mahdollisimman hyvin 
kaikille hankkeen osapuolille. Mitä poikkea-
vampi valittu ratkaisu on muiden hankkeen 
osapuolien ratkaisuista ja toimintamalleista, 
sitä kalliimmaksi velvoitteiden hoitaminen 
tulee aiheutuvan ylimääräisen työn vuoksi.

Markkinoilla olevista ratkaisuista voi olla 
vaikeaa löytää sellaista, joka soveltuu ura-
koitsijalle, joka esimerkiksi osin tekee töitä 
suurissa uudiskohteissa ja osin taloyhtiön 
osakehuoneistoissa tai omakotityömailla. 
Tällöin urakoitsijalla on syytä olla käytössään 
palvelu, joka soveltuu sekä isännöitsijälle 
että suurenkin pääurakoitsijan toimintaan. 
Samalla työntekijätietojen on syytä kulkea 
automaattisesti mille tahansa päätoteutta-
jalle hankkeen koosta riippumatta. Samalla 
on tärkeää, että ratkaisua voi käyttää omaksi 
hyödykseen, vaikkei sopimuskumppani sen 
käyttöön sitoutuisikaan.

Ratkaisujen kilpailuttamisessa keskeiseksi 
tulee ratkaisun vaikutus rakentamisen koko-
naiskustannuksiin. Tiedonantovelvollisuus 
on aiheuttamassa laskennallisesti 2,5 prosen-
tin, alan ammattilaisten haastattelujen mu-
kaan jopa 10 prosentin lisäkustannuksen ura-
koihin. Tämä kustannus valuu luonnollisesti 
suoraan rakennushankkeen kokonaiskustan-
nuksiin. Nämä maksaa rakennuttaja, eli talo-
yhtiö, yksityinen kotitalous, asunnon ostaja 
tai lopulta myös jopa huoneiston vuokraaja. 
Ratkaisujen vertailussa tulisikin asettaa etu-
sijalle sellainen palvelu, jolla rakennuttaja voi 
varmistua siitä, että:
•	 Palvelu soveltuu urakoitsijoille eri ammat-

tialoilla
•	 Palvelu soveltuu taloyhtiön ja isännöitsi-

jän käyttöön
•	 Palvelu soveltuu yksityisen kotitalouden 

käyttöön
•	 Palvelun aiheuttama kustannus ja työmää-

rä voidaan arvioida koko urakkaketjussa 
läpinäkyvästi

•	 Palvelua voidaan hyödyntää omiin tarpei-
siin silloinkin, kun muut hankkeen osa-
puolet eivät sitoudu rakennuttajan valit-
seman ratkaisun käyttöön.
Palveluita vertailevan tulee myös huomioi-

da valitsemaansa palveluun tarvittavien mui-
den mahdollisten ohjelmistojen ja laitteiden 
kustannukset. Näitä voi olla vaikeaa jäljittää 
koko urakkaketjusta, ellei kyseessä ole ratkai-
su, jossa koko palvelun kaikkine tarpeistoi-
neen voi saada luotettavasti yhdellä selkeällä 
kokonaishinnalla.

Jos kustannuksia ei voida jäljittää, voi-
daan vain arvata, millainen osa maksetuista 
kustannuksista on ilmoitusvelvollisuuden 
vuoksi tehtyä toimistotyötä jättäen samalla 
rakentamisen laatuakin arvailujen varaan. 
Urakoihin upotetut kustannukset, koko alaa 
koskevassa laajuudessakin tarkasteltuna, hä-
märtävät tiedon siitä, millaista laatua sovitul-
la urakkahinnalla voidaan odottaa. Huonosti 
ilmoitusvelvollisuutensa hoitava edullinen 
yritys tuottaa jatkossa tuskin puoltakaan 
siitä, mitä velvoitteensa tehokkaasti hoitava 
hieman kalliimpi. Toisin sanoen, hintavertai-
lusta voi tehdä perusteetonta, jos ei hallitse 
urakoitsijoiden sivuvelvollisuuksien aiheut-
tamaa työmäärää ja kustannusta silloin, kun 
siihen on mahdollisuus.

Myyntipuheiden epäselvyyksistä
Rakentamisen tiedonantovelvollisuuden rat-
kaisuja vertaillessa tulee olla tarkkana sekä 
viranomaisen tulkintojen että myyntimies-
ten kertoman suhteen. Monet myyvät pal-
velujaan isoilla markkinointiponnistuksilla, 
mutta pintaraapaisun jälkeen selviää, että 
ratkaisu on vielä työn alla. Rehti toimija sa-
noo palvelun olevan kesken eikä yritä pii-
lottaa sitä markkinoinnin taakse. Joidenkin 
kotisivuilla on kuitenkin vain yhteydenot-
tolomakkeita, joiden tuomien kontaktien 
avulla toimija halunnee selvittää, tarjoaisiko 
tiedonantovelvollisuus uuden liiketoiminta-
mahdollisuuden.

Myyjien osaamistaso lainsäädännöstä 
tuntuu ontuvan ja varsinkin rakennusalan 
erityispiirteet ja -tarpeet tuntuvat olevan vie-
raita. Osin ohjeistusten puutteiden, virheel-
listen johtopäätelmien tai puhtaasti mark-
kinoinnillisten seikkojen takia myyntimies 
saattaa sanoa jonkin oman tuotteensa olevan 
lakisääteinen, väittäen samalla kilpailevien 
ratkaisujen olevan huonompia.

Palveluja vertailevan onkin syytä lukea 
asiaan liittyvä lainsäädäntö vielä kertaalleen 
ja huomata muun muassa, että:
•	 Yksikään tiedonantovelvollisuuden hoita-

va palvelu ei ole toista lakisääteisempi
•	 Työmaatunnisteena verottajailmoituk-

sissa voidaan käyttää mitä tahansa pää-
toteuttajan tunnistetta (tai jopa jättää se 
pois)

•	 Henkilötunnisteena voidaan edelleen 
käyttää mitä tahansa työturvallisuuslain 
sisältövaatimukset täyttävää henkilötun-
nistetta

•	 Työmaan henkilöluetteloa ei tarvitse pitää 
sähköisenä vaan se voi edelleen olla pape-
rilla, kunhan se on esitettävissä tarkasta-
jalle kysyttäessä

•	 Työmaakirjausten ei tarvitse olla sähköi-
siä, vaan työaikakirjanpitoa voidaan yhä 
tehdä myös paperilla tai rakennusalan 
perinteiden mukaisesti vaikkapa pahvin 
palalla

Eli itse asiassa paljon vähemmän muut-
tuu, kuin myyntimiehet antavat ymmär-
tää. On toinen asia, miten asioita tehdään 
tehokkaasti, jotta maksava asiakas maksaa 
muutoksen jälkeenkin rakennustyöstä eikä 
toimistolla istumisesta.

Syy nykyaikaisten ratkaisujen hankkimi-
seen löytyykin nimenomaan työn lopputuo-
tosta tukevista ominaisuuksista, ja tähän 
myös tiedonantovelvollisuuden palveluita 
hankkiessa tulee keskittyä. Ei auta, jos yri-
tykset voivat valitsemillaan ratkaisuilla au-
tomatisoida vain osan toimintakentästään. 
Muistutukseksi kerrottakoon, että rakenta-
misen lopputuotoksen tulisi olla terveellinen, 
turvallinen ja tarpeen täyttävä rakenne ja 
lopulta rakenteiden muodostama rakennus 
– ei suinkaan tietojärjestelmän tai älypuhe-
linsovelluksen olemassaolo. Näin ollen koko 
tiedonantovelvollisuudesta tulisi kyetä teke-
mään sivuseikka ja keskittyä rakentamiseen.

Palvelujen vertailua
Tiedonantovelvollisuuden ratkaisemiseksi on 
olemassa useita palveluita. Niitä tulee inter-
netiin saataville koko ajan lisää. Näitä on tär-
keää arvioida muun muassa tässä artikkelissa 
esiin tuotujen vertailukohtien tarkastelulla. 
Puolueetonta julkista vertailua eri palveluis-
ta kuitenkin tarvittaisiin hankintapäätösten 
helpottamiseksi. Erityisesti yksityisillä koti-
talouksilla on riski hankkia soveltumatto-
mia palveluita internetistä, elleivät he sitten 
tyydy Suomi.fi-palvelun verkkolomakkeisiin 
ja runsaaseen manuaaliseen työhön, tai vir-
kamiehet, taloyhtiöt ja muut ammattilaiset 
opasta heitä soveltuvien palveluiden ääreen.

Päätelmät ja lisätietoa
Rakentajan ja rakennusalan ammattilaisen 
on syytä olla tarkkana, ettei osta mitä ta-
hansa lainsäätäjän pelossa. Lisäksi tulee ta-
voitella ratkaisua, jonka avulla tiedonanto-
velvollisuuden voi hoitaa edullisesti, koko-
naistaloudellisesti ja järkevästi. Samalla on 
syytä muistaa, että monet ovat rahastamassa 
lainsäädäntömuutoksessa kiireistä ostopää-
töksen tekijää, kuten monesti aiemminkin.

Lisätietoa tiedonantovelvollisuuden tie-
tosisältövaatimuksista ja tulkinnoista saa 
tuoreimmillaan Verohallinnon kotisivuilta 
www.vero.fi.

Yksityisen kotitalouden tiedonantolomak-
keet julkaistaan www.suomi.fi-sivustolla.

Aluehallintoviraston 30.3.2014 julkai-
sema muistio yhteisestä työmaasta löy-
tyy osoitteesta http://www.tyosuojelu.fi/
fi/1107/5753. Sivustolla on muutakin hyö-
dyllistä tietoa rakennusalalla toimiville.

Myös eri kaupallisilla palveluntarjoajilla 
on palvelukanavia ja tiedotuslistoja. Näiden 
sanomaan viestiin tulee palveluita valitsevan 
suhtautua varauksella. Siinä ohessa ollaan 
myymässä paljon muutakin.
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päätös on muuten asunto-osakeyhtiölain tai 
yhtiön voimassa olevan yhtiöjärjestyksen 
vastainen. Tällainen moitekanne yhtiötä 
vastaan on nostettava 3 kuukauden kuluessa 
yhtiökokouksesta eli päätöksen tekemisestä. 
Jollei kannetta nosteta määräajassa, päätös-
tä pidetään pätevänä. Moitekanteen johdosta 
annettavassa tuomiossa päätös voidaan kan-
tajan vaatimuksesta julistaa pätemättömäk-
si tai sitä voidaan muuttaa. Kantajan vaati-
muksesta voidaan samalla kieltää yhtiötä pa-
nemasta pätemätöntä päätöstä täytäntöön. 
Päätöstä voidaan muuttaa vain, jos voidaan 
todeta, minkä sisältöinen päätöksen olisi 
pitänyt olla. Tuomio, jolla yhtiökokouksen 
päätös on julistettu pätemättömäksi tai jol-
la päätöstä on muutettu, on voimassa myös 
niihin osakkeenomistajiin 
nähden, jotka eivät ole yh-
tyneet kanteeseen. Yhtiö-
kokouksen päätös voi myös 
olla suoraan lain nojalla 
mitätön.

Markus Talvio
OTM, toimitusjohtaja

K: Yhteisen raja-aidan leikkaaminen?
Meillä on naapurin kanssa yhteinen noin 15 
vuotta sitten istutettu tuija-aita. Pisimmät tui-
jat ovat nyt kasvaneet noin 3,5 m korkuisiksi ja 
varjostavat voimakkaasti omaa pihaamme aidan 
pohjoispuolella siten, että osa istutuksistamme on 
kuollut valon puutteeseen. Haluaisimme leikata 
aidan 2,5 m korkuiseksi, jolloin se antaisi ihan 
riittävän näkösuojan, koska tonttimme sijaitse-
vat tasamaalla. Naapuri haluaisi kuitenkin pitää 
aidan nykyisen korkuisena. Miten asiassa pitäisi 
menetellä? Onko olemassa mitään rakennussää-
döstä tai -määräystä aidan maksimikorkeudesta?

V: Jos aita on yhteisesti istutettu, onko se 
keskellä rajaa vai toisen tontin puolella? Jos 
aita on teidän tontilla, voitte tehdä aidalle 
muutamin varauksin, mitä haluatte. Laki 
eräistä naapuruussuhteista vuodelta 1920 
säätelee vastaavia tällaisia kysymyksiä. Lain 8 
§:n mukaan se, jolle aiheutuu ”haittaa naapu-
rin alta tunkeutuvista juurista, olkoon oikeu-
tettu ottamaan ne pois”. ”Sama olkoon laki 

sieltä ulottuviin oksiin nähden, ellei omistaja 
kohtuullisessa ajassa siihen kehoituksen saa-
tuaan niitä poista.” Yhteisesti kustannetusta 
ja yhdessä istutetusta aidasta pitäisi tietysti 
sopia lähtökohtaisesti yhdessä, mutta jos aita 
aiheuttaa haittaa, on teillä mainitun lainkoh-
dan nojalla oikeus leikata sitä. Alkuperäinen 
tarkoitus tuskin on edes ollut, että aidan an-
netaan kasvaa noin korkeaksi?

Markus Talvio, OTM, toimitusjohtaja

K: maksamattomat vastikkeet
Rakennusluvan hakemisen yhteydessä tuli kiin-
teistöyhtiössämme ilmi, että eräällä osakkaalla 
on jo kohta 13 vuotta ollut 44 neliömetrin asun-
to, mutta maksanut vastikkeita vain 30 neliö-
metrin asuntopinta-alan mukaan. Osakas on, 
ennen meidän muitten tuloa yhtiöön, vuonna 
2000 ottanut haltuunsa osan ullakkoa asunton-
sa yläpuolelta. Asiaa on yhtiössämme käsitelty 
eri tavoin jo muutaman vuoden. Ajankohtainen 
kysymys on: onko yhtiöllä mahdollisuus vaa-
tia osakkaalta maksamatta jätetyt vastikkeet? 
Onko oikeuteen haastaminen ainoa keino? Mi-
ten ja voiko tähän asiaan soveltaa osakeyhtiö-
lain säännös osakkaiden yhdenvertaisuudesta? 
Yhtiössämme noudatetaan muutamin poikkeuk-
sin osakeyhtiölakia, ei asunto-osakeyhtiölakia. 
Yhtiön puheenjohtajana en tiedä mitä tehdä.

V: Asunto-osakeyhtiölakia sovelletaan re-
kisteröityyn keskinäiseen kiinteistöosa-
keyhtiöön, jollei asunto-osakeyhtiölaissa tai 
muussa laissa toisin säädetä. Keskinäisen 
kiinteistöosakeyhtiön yhtiöjärjestyksessä 
voidaan määrätä, että asunto-osakeyhtiöla-
kia ei sovelleta yhtiöön tai että yhtiöön so-
velletaan tiettyjä asunto-osakeyhtiölain sään-
nöksiä. Tällaiseen yhtiöön sovelletaan osa-
keyhtiölakia siltä osin kuin yhtiöön ei sovel-
leta asunto-osakeyhtiölakia. Kysymyksestä 
ilmenee, että kysyjän tarkoittamassa yhtiös-
sä noudatetaan muutamin poikkeuksin osa-
keyhtiölakia. Kysymyksestä ei tosin ilmene, 
mitä ne muutamat poikkeukset ovat, joissa, 
oletettavasti yhtiöjärjestyksen määräyksen 
nojalla, noudatetaan asunto-osakeyhtiölakia.

Yhtiövastikkeen maksuvelvollisuutta 
ja maksuperustetta koskevat säännökset 

K: milloin yhtiökokouksen pöytäkirja saa 
lainvoiman?
Kiinnostaa tietää lainkäytön kanta siihen, missä 
vaiheessa taloyhtiön vuosikokouksen pöytäkirja 
saa lainvoiman? Onko se a) silloin kun puheen-
johtaja ja sihteeri ovat allekirjoittaneet, b) kun 
3 kk kokouksesta (pj ja siht. allekirjoittanut) on 
kulunut vai c) silloin kun pöytäkirjantarkistajis-
ta joku on sen allekirjoittanut?

V: Tarkoittanet taloyhtiön vuosikokouksel-
la varsinaista yhtiökokousta ja tämän yh-
tiökokouksen pöytäkirjaa? Yhtiökokouksen 
päätös on sitova, kun se on tehty, jos se on 
tehty asunto-osakeyhtiölain puitteissa. Yh-
tiökokouksen päätöksen sitovuus ei sinänsä 
riipu lainkaan siitä, koska yhtiökokouksen 
pöytäkirja on laadittu ja allekirjoitettu. Täs-
sä yhteydessä ei yleensä käytetä termiä lain-
voimainen päätös. Kokouksen puheenjohta-
jan on huolehdittava siitä, että kokouksesta 
laaditaan pöytäkirja. Pöytäkirjaan merkitään 
tehdyt päätökset sekä äänestysten tulokset. 
Lisäksi pöytäkirjaan on otettava ehdotukset 
yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi. Puheen-
johtajan ja yhden pöytäkirjan tarkastajaksi 
valitun on allekirjoitettava pöytäkirja. Ää-
niluettelo otetaan tai liitetään kokouksen 
pöytäkirjaan. Pöytäkirjat on numeroitava 
juoksevasti ja säilytettävä luotettavalla ta-
valla. Pöytäkirja on viimeistään neljän vii-
kon kuluttua kokouksesta pidettävä yhtiön 
isännöitsijän tai hallituksen puheenjohtajan 
luona osakkeenomistajien nähtävänä, ja sii-
tä on toimitettava jäljennös sitä pyytävälle 
osakkeenomistajalle. Osakkeenomistajalla 
on oikeus saada jäljennös myös pöytäkirjan 
liitteistä. Pöytäkirjan ja liitteiden lähettämi-
sestä saadaan periä hallituksen vahvistama 
kohtuullinen maksu.

Jos osakas haluaa moittia yhtiökokouksen 
päätöstä, pitää osakkaan nostaa kanne yhtiö-
tä vastaan toimivaltaisessa käräjäoikeudessa. 
Perusteena voi olla se, että asian käsittelyssä 
ei ole noudatettu menettelyä koskevia asun-
to-osakeyhtiölain säännöksiä tai yhtiöjärjes-
tyksen määräyksiä ja virhe on voinut vaikut-
taa päätöksen sisältöön tai muuten osakkeen-
omistajan oikeuteen, taikka yhtiökokouksen 

Kenen on vastuu? Kuka korvaa? Miten toimia? Näihin kysymyksiin törmätään 
huomattavan usein taloyhtiöissä. Omataloyhtiö.fin Kysy, vastaamme -palsta an-
taa täysin veloituksetonta apua taloyhtiöitä koskeviin lakiteknisiin kysymyksiin. 
Joka viikko otamme vastaan viisi lakiasioihin liittyvää kysymystä. Kysymysten 
vastauksista huolehtii JuriNet-asianajotoimistot, joka on valtakunnallinen, 12 
paikkakunnalla toimiva, 12 itsenäisen asianajotoimiston muodostama ketju.

Omataloyhtiö.fi-palvelussa

vastataan lakikysymyksiin
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toon kosteuden nousun, jonka johdosta kylpy-
huoneen vieressä sijaitsevan makuuhuoneen 
parkettilattia ns. korkkasi irti. Toistaiseksi koko 
vahingon laajuus ei ole selvillä. Kuuluuko ura-
koitsija A:n tulpata katkaisemansa käyttöve-
siputket tai estää niiden avaaminen muulla ta-
valla? Olisiko urakoitsija A:n pitänyt informoida 
urakoitsija B:tä asiasta? Mikä on urakoitsijan B 
vastuu tässä tilanteessa?

V: Jos urakoitsijat olisivat toimineet yhdessä 
ja A käyttänyt urakassa B:tä aliurakoitsijana 
vastaisi A myös käyttämänsä aliurakoitsijan 
B suorituksesta. Jos urakoitsija B on tehnyt 
huoneistossa remonttia, joka kertomallasi ta-
valla ei millään liity kylpyhuoneremonttiin, 
olisi B:n tullut huolellisesti toimiessaan tar-
kastaa remontista tietoisena sen, voiko jako-
tukeilta avata veden. Toisaalta, lähtökohta on 
myös, että jos putket on katkaistu kylpyhuo-
neremontin yhteydessä, tulee ne aina myös 
tulpata, eli avonaisia päitä ei saa jättää, jos on 
vaara, että ne voivat aiheuttaa vesivahinko-
ja. Onko urakoitsija A ilmoittanut huoneis-
ton haltijalle, että jakotukeista ei saa kytkeä 
vettä eteenpäin? Kuka on tilannut urakoitsija 
B tekemään huoneistoon muuta remonttia? 
Tiesikö B, että taloyhtiössä on putkiremontti 
meneillään? Miksi B:n piti avata jakotukkien 
syöttö, jos B:n toiminta ei liity millään taval-
la kylpyhuoneeseen? Koska A:lla ei ilmeises-
ti ole ollut lainkaan tietoa B:n toiminnasta, 
pitää vastausta vastuukysymyksiin etsiä A:n 
ja B:n urakkasopimusten ehdoista ja oikeus-
käytännöstä, sekä mahdollisesti sopimuksiin 
sovellettavista yleisestä sopimusehdoista, 
standardeista ja määräyksistä, joissa on hy-
vinkin tarkkaan määritelty laatuvaatimuk-
set ja oikeat toimintatavat kosteiden tilojen 
korjausten osalta. Koska urakoitsija A ei ole 
ollut tietoinen urakoitsija B:n toimista, ei 
A:lle sinänsä voida asettaa informointivel-
vollisuuttakaan, etenkään jos A:n tarkoitus 
on ollut tulla välittömästi jatkamaan omaa 
urakkaansa. Kertomassasi tapauksessa va-
hingoista voivat olla vastuussa molemmat 
urakoitsijat eli A ja B, mutta mahdollisesti 
myös huoneiston haltija tai taloyhtiö. Huo-
neiston haltija voi olla vastuussa silloin jos 
hän on tilannut B:n työsuorituksen tietoise-
na siitä, että jakotukkeja ei saisi avata ja huo-
limattomuuttaan laiminlyönyt informoida 
tästä urakoitsija B:tä.

Markus Talvio, OTM, toimitusjohtaja

tiön järjestää myös asunnon toisen puolen home-
siivous ja desinfiointi?

V: Vesieriste ja sen korjaaminen on lähtökoh-
taisesti yhtiön vastuulla. Yhtiö on velvollinen 
korjaamaan yhtiön vastuulle kuuluvan vesie-
risteen korjaamisen takia rikottavat pinnat 
alkuperäiseen tai yhtiön myöhemmin omak-
sumaan parempaan tasoon (perustaso). Osa-
kas joutuu itse kustantamaan mahdollisen 
korkeamman tason, vaikka pinnoite olisi yh-
tiön vastattavan remontin takia rikkoutunut. 
Ehjäksi jäävien erilaisten materiaalien osalta 
tilanteet vaihtelevat. Korjaus on tehtävä mm. 
hyvää rakennustapaa noudattaen perusta-
soon. Osakkaiden yhdenvertaisuus on myös 
korjauksen laajuudessa otettava huomioon. 
Usein menetellään niin, että osakas ja yhtiö 
sopivat yhtiön kustannusten täsmennyttyä 
summan, jolla osakas osallistuu korjaukseen 
ja työ tehdään osana yhtiön remonttia. Yhtiö 
ei ole velvollinen järjestämään tai kustanta-
maan sijaisasumista tai muuttoa, jos yhtiö 
(yhtiön johto) ei ole huolimattomuudellaan 
ja velvollisuuksiensa laiminlyönnillä aiheut-
tanut sijaisasumisen tarvetta. Osakkaalla on 
oikeus saada vastikettaan alennetuksi yh-
tiön säästyviä kuluja vastaavasti, jos oman 
asunnon käyttömahdollisuuden puuttumi-
sesta aiheutuu yhtiölle kulujen säästymistä. 
Yhtiö vastaa korjauksesta siten, että asunto 
saadaan takaisin asuttavaan kuntoon ja ter-
veelliseksi. Jos homeitiöitä on päässyt tai 
korjauksen aikana pääsee muualle asuntoon, 
yhtiön on huolehdittava tarvittavista toimen-
piteistä kustannuksineen. Korjaustyö suori-
tetaan yleensä erillisen työselityksen mukai-
sesti siten, että korjattava alue osastoidaan 
ja alipaineistetaan.

Panu Voutilainen, asianajaja, varatuomari

K: Vesivahinko remontin aikaisesta huoli-
mattomuudesta?
Taloyhtiössä on käynnissä kylpyhuoneremontti. 
Urakoitsija A on purkutyön yhteydessä katkais-
sut käyttövesiputket kylpyhuoneista ja sulkenut 
jakotukista käyttövesihanat, mutta putkenpäät 
oli jätetty tulppaamatta. Remontin aikana toi-
nen putkiurakoitsija, urakoitsija B tuli tekemään 
muuta työtä, joka työ ei liity mitenkään kylpy-
huoneremonttiin, avasikin nämä kylpyhuonee-
seen johtavat vesijohdot, aiheuttaen sen, että 
vettä lorisi kylpyhuoneen lattialle muutaman 
vuorokauden ajan. Vesivuoto aiheutti huoneis-

löytyvät asunto-osakeyhtiölain 3 luvusta. 
Osakeyhtiölaissa asiasta ei ole säännöksiä. 
Asunto-osakeyhtiölain 3 luvun 4 §:n mukaan 
vastikkeen maksuperusteesta on määrättävä 
yhtiöjärjestyksessä. Perusteena voi olla esi-
merkiksi huoneiston pinta-ala, osakkeiden 
lukumäärä taikka veden, sähkön, lämmön tai 
muun hyödykkeen todellinen tai luotettavas-
ti arvioitavissa oleva kulutus. Nyt kysymyk-
sessä olevassa tapauksessa vastikkeita mak-
setaan 30 m2:n mukaan, kun tosiasiassa osa-
kas hallitsee 44 m2:tä. Tilanteessa yhtiöjärjes-
tys on muutettava vastaamaan tosiasiallista 
tilannetta, jotta vastike voidaan periä 44 m2:n 
mukaan. Yhtiöjärjestys voidaan muuttaa yh-
tiökokouksen päätöksellä. Päätös on tehtävä 
määräenemmistöllä. Asunto-osakeyhtiölain 
6 luvun 35 §:n mukaan yhtiöjärjestyksen 
muuttamiseen on saatava määräenemmistön 
lisäksi osakkeenomistajan suostumus, kun li-
sätään hänen maksuvelvollisuuttaan yhtiötä 
kohtaan siten, että muutetaan vastike- tai 
muuta maksuperustetta taikka lisätään tai 
poistetaan maksuperuste. Tarvittaessa yhtiö 
voi ajaa vahvistuskannetta osakasta vastaan 
siitä, mistä tiloista yhtiö saa periä vastiket-
ta. Osakkaiden yhdenver-
taisuus on huomioitava 
yhtiökokouksessa vastik-
keiden maksuperustees-
ta sekä tilojen hallinnasta 
päätettäessä.

Elina Kemppainen
asianajaja, varatuomari

K: asunnossa kosteusvaurio – korvaako ta-
loyhtiö remontin kustannuksia?
Olemme vasta muuttaneet rivitaloon. Asun-
nossamme todettiin nyt kosteusvaurio, joka on 
aiheutunut kylpyhuoneen puuttuvista vesieris-
teistä. Kosteus on levinnyt myös keittiön puo-
lelle, josta joudutaan purkamaan kaapistoja ja 
lattiaa. Kuuluvatko alkuperäiset keittiön kaapis-
tot sekä lattia (lattian materiaali ei ole alkupe-
räinen) yhtiön vastuulle? Jos kaapistoista, lat-
tiasta ja laatoituksesta poistetaan vaurioitunut 
osa eli noin puolet, kuinka remontista ehjänä 
säästyvän, erilaiseksi jäävien osien kanssa tuli-
si menetellä? Asunnosta tulee muuttaa tervey-
dellisistä syistä pois nyt mahdollisimman pian. 
Tuleeko yhtiön järjestää sijaisasunto korjausten 
ajaksi? Jos voidaan olettaa, että kosteusvauri-
osta ja siitä koituvista korjaustöistä on levinnyt 
homeitiöitä myös muualle asuntoon, tuleeko yh-

Lisää kysymyksiä ja niihin annettu-
ja vastauksia löydät osoitteesta www.
omataloyhtio.fi. Sivustolla esitellään vii-
koittain mm. mielenkiintoisin kysymys. 
Liittymällä jäseneksemme saat viikoit-
taisen verkkolehtemme yhteydessä ky-
symyksen aina suoraan sähköpostiisi.

JuriNet on Suomalaisten asianajotoimistojen nopeasti kasvava ja nykyaikainen yhteenliit-
tymä. Tarjoamme asianajopalveluja taloyhtiöille sekä kaikille rakennus- ja kiinteistöalan 
ammattilaisille vaivattomasti, kustannustehokkaasti ja edullisesti. Toimistoissamme on 
Suomessa noin 50 ammattilaista. JuriNetistä löydät helposti osaavat juristit, jotka ovat val-
miita perehtymään juuri teidän asiaanne. Meillä on lukuisia luotettavia rakennus- ja kiinteis-
töalan ammattilaisia yhteistyökumppaneina ja kokemusta vaativistakin toimeksiannoista. 

JuriNet on myös kansainvälinen yhteistyöverkosto. JuriNet tarjoaa kansainvälises-
ti yli 150 asiantuntijaa ja juristia sekä muita kontakteja. JuriNet koostuu itsenäisistä 
luotettavista asianajotoimistoista, minkä vuoksi asiakas ei koskaan katoa massaan.
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Selkeätkään järjestyssään-
nöt eivät takaa sitä, ettei-
kö naapurien kesken voisi 

syntyä erimielisyyttä siitä, mikä 
on kohtuullista melua. Monet 
asiat voivat ärsyttää pianonsoi-
tosta koiran haukuntaan ja las-
ten ääniin. Melu, joka voidaan 
lukea vähäiseksi, ei kuitenkaan 
johda toimenpiteisiin. Vain sil-

tävä näyttö. Meluun kyllästynyt 
asukas voi ilmoittaa kirjallisesti 
isännöitsijälle häiriöiden päivät 
ja kellonajat. Valittajan on myös 
oltava valmis tarvittaessa todis-
tamaan oikeudessa häiriöstä. Te-
hokas tapa on tarvittaessa kut-
sua poliisit paikalle, jolloin näitä 
voidaan käyttää myös todistajina 
oikeudessa.

Takaavatko järjestyssäännöt 

 rauhan taloyhtiössä?

Monissa taloyhtiöissä, joskaan ei aivan kaikissa, on järjestys-
säännöt, jotka sisältävät määräyksiä mm. yhteisten tilojen ja 
piha-alueiden käytöstä, remontin tekemisestä ja kellonajoista, 
jolloin talossa tulisi olla hiljaista. Kerrostalon järjestyssäännöt 
löytyvät yleensä ilmoitustaululta ja/tai ne on jaettu jokaiseen 
asuntoon.

loin, kun metelöinti asunnossa 
tai yleisissä tiloissa niin häirit-
sevää ja jatkuvaa, ettei sitä voi-
da pitää enää vähäisenä, voidaan 
siihen puuttua.

Häiriöstä on oltava aina  
riittävä näyttö
Häiriötä ei ole pakko sietää loput-
tomiin, mutta siitä on oltava riit-

Jos häiriöstä on riittävää 
näyttöä, hallitus voi antaa asun-
to-osakeyhtiölain mukaisen vi-
rallisen varoituksen huoneiston 
hallintaan otosta. Jos häirin-
tä todistettavasti jatkuu varoi-
tuksen jälkeenkin, voi hallitus 
kutsua yhtiökokouksen koolle 
päättämään huoneiston hallin-
taan otosta enintään kolmeksi 
vuodeksi.

Häiriöstä syytetylläkin on kui-
tenkin oikeus puolustautua. Jos 
osakas, vuokralainen tai huo-
neistoa muuten käyttävä on eri 
mieltä häiriön laadusta, hän voi 
viedä päätöksen oikeuteen, mis-
sä todisteiden häiriöstä on oltava 
riittävät. Perättömät valitukset 
voivat siis kapsahtaa valittajan 
omaan nilkkaan.

Musiikin harrastamisesta 
hankalia kiistoja
Musiikin harrastamista kerros-
talossa ei voi mainittavasti ra-
joittaa, ellei soittaminen häirit-
se naapureita kohtuuttomasti. 
Kohtuuttomaksi voidaan katsoa 
esimerkiksi kovaääninen soitta-
minen öiseen aikaan tai jatkuva, 
työpäivän ja vielä illankin kestä-
vä soittaminen. Esimerkiksi pia-
nonsoittoon ei ole kuitenkaan 
helppo puuttua. Pelisäännöistä, 
kuten kellonajoista, jolloin soit-
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Kuten edeltä voimme päätellä, järjestyssäännöt – taloyhtiön yhteiset pelisäännöt – ovat usein tar-
peen. Laissa ja sen asetuksissa ei ole lähemmin säännelty asunto-osakeyhtiöiden yhteiselämää, 
eikä yhtiöjärjestyskään yleensä sisällä järjestyssääntöjä. Nyt voit tulostaa ja muokata taloyhtiöösi 
järjestyssäännöt osoitteesta omataloyhtiö.fi/lomakkeet ja ehdottaa niiden vahvistamista yhtiöko-
kouksessa.

Puuttuvatko taloyhtiöstänne järjestyssäännöt?

taminen häiritsee vähiten, olisi 
siksi hyvä sopia yhdessä jo ennen 
kuin asiasta ehtii syntyä riitaa.

Myös asukkaiden väliset kult-
tuurierot aiheuttavat helposti 
kiistoja ja väärinkäsityksiä. Kiis-
tat liittyvät usein yhteisten tilo-
jen kuten saunan ja pesutuvan 
käyttöön, lasten leikkeihin ja 
erilaisten tapojen aiheuttamaan 
ärtymykseen. Paljon sovitel-
laan myös riitoja, joissa molem-
mat osapuolet ovat suomalaisia. 
Asukkailla voi taustastaan riip-
pumatta olla aivan erilaiset tul-
kinnat siitä, mikä on normaalia 
elämää tai sopiva päivärytmi.

Yksittäinen asukas ei voi luoda 
omia sääntöjä
Mihinkään normaaliin elämään 
järjestyssäännöillä ei voida puut-
tua. Esimerkiksi kovaääninenkin 
nauru, vieraiden käynti iltaviiden 
jälkeen sekä lasten leikit pihalla 
kuuluvat normaalin elämän pii-
riin, eikä niitä voi kieltää edes 
yhtiökokouksen enemmistöpää-
töksellä. Muilla asukkailla ei ole 
myöskään velvollisuutta noudat-
taa yksittäisen asukkaan määrä-
yksiä, jos joku alkaa luoda omia 
sääntöjään taloon.

Taloyhtiöissä jokaisella asuk-
kaalla on velvollisuus sietää mui-
ta asukkaita ja heidän normaalis-
ta asumisestaan kuuluvia ääniä. 
Myös muiden asukkaiden liialli-
nen kontrollointi voidaan lukea 
häirinnäksi. Jos yksittäinen asu-
kas alkaa kontrolloida muita si-
ten, että ko. käytös muuttuu mui-
den kannalta hyvin häiritseväk-
si, voi yhtiö viime kädessä ottaa 
asukkaan huoneiston hallintaan 
korkeintaan kolmeksi vuodeksi.

Jatkuvaan koiran haukuntaan 
voi puuttua
Vaikka koiran haukahtelu kuu-
luu normaaliin elämään, jatkuva, 
tauoton haukkuminen voi repiä 
koiraihmisenkin hermoja. Jos 
naapurin koira haukkuu jatku-
vasti, rivi-, pari-, tai kerrostalos-
sa voi ottaa yhteyttä talon isän-
nöitsijään tai muuhun taloyh-

tiön edustajaan, koska häiritsevä 
haukku rikkoo yleensä taloyhtiöi-
den järjestyssääntöä ja puuttu-
misvelvollisuus on taloyhtiöllä.

Kiistat koirista ovat tavallisia, 
ja mitä suurempi koira on, sitä 
todennäköisemmin se aiheuttaa 
jossakin yksittäisessä naapuris-
sa ärtymystä. On kuitenkin hyvä 
muistaa myös, että suurenkin 
koiran pitäminen kerrostalossa 
on sallittua ja se luetaan normaa-
liin elämään, jota ei voi rajoittaa. 
Jos koirasta valitetaan, on todis-
teiden oltava oikeudessa riittä-
vät. Kellonaikoja ja päivämääriä, 
jolloin koira on haukkunut häi-
ritsevästi, ei siis kannata keksiä 
omasta päästään.

ääneneristävyys täyttää vähin-
tään rakennusajankohdan mu-
kaiset vaatimukset.

Vaikka äänieristys olisikin ra-
kennusajankohdan vaatimusten 
tasolla, taloyhtiön on silti paran-
nettava äänieristystä, jos se ei 
täytä ajan myötä tiukentuneita 
terveydensuojelun vaatimuksia.

Jos normaali puhe kuuluu sei-
nän läpi niin hyvin, että puheen 
sisältökin on erotettavissa, ääni-
eristystä ei ole tarpeeksi. Asiasta 
olisikin syytä ilmoittaa isännöit-
sijälle ja esittää taloyhtiölle vian 
korjaamista. Tarvittaessa asiasta 
voi ottaa yhteyttä myös kaupun-
gin terveysviranomaiseen.

Eläinsuojelulliselta kannalta 
haukkuminen, ulvominen yms. 
katsotaan koiran normaalin käy-
tökseen kuuluvaksi silloin, kun 
eläimen yksinoloajat ovat koh-
tuulliset. Mikäli koira kuitenkin 
jätetään toistuvasti yksin ylipit-
kiksi ajoiksi (yli 12 tuntia kerral-
laan), on tilanteesta hyvä soittaa 
myös eläinsuojelueläinlääkärille.

Taloyhtiö vastaa riittävästä 
äänieristyksestä
Jos hiljaisetkin äänet kuuluvat 
selvästi seinän läpi, vika on to-
dennäköisesti talon äänieristyk-
sessä. Jos kyseessä on rakennuk-
sen alkuperäinen seinärakenne, 
taloyhtiö vastaa siitä, että seinän 

Taloyhtiöissä jokaisella asukkaalla on 
velvollisuus sietää muita asukkaita 

ja heidän normaalista asumisestaan 
kuuluvia ääniä. 
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Tyytyväisten 
asukkaiden taloyhtiö

Neljä vuotta sitten kerroimme 
Asunto Oy Kluuvinahteessa to-
teutetusta sisäilmaremontista. 
Mitä espoolaiseen rivitaloyh-
tiöön kuuluu ja miten korvausil-
maventtiilien asennus on vaikut-
tanut asukkaiden elämään?

Espoon Mankkaalla sijaitsevan rivita-
loyhtiön edustalla on rauhallinen tun-
nelma. Kevätaurinko paistaa, ja piha on 

saanut vihreän värin. Lasten leikkipaikalla 
hiekkalelut ovat herttaisen sekaisin kesken 
jääneen leikin jäljiltä. Joku grillaa makka-
raa. Olen tullut tapaamaan Kluuvinahteen 
taloyhtiön hallituksen puheenjohtajaa Heikki 
Päivänsaloa. Paikan päällä on myös Terveys-
ilman toimitusjohtaja Peter Schlauf.

Kuuden rakennuksen ja 26 asunnon koko-
naisuudessa havaittiin Päivänsalon mukaan 
sisäilmaongelmia, joihin haluttiin puuttua 
vakavasti. Vuosina 1985–1986 rakennetuis-
sa taloissa ilmanvaihtojärjestelmänä toimi 
ainoastaan keittiön liesikuvun huippuimu-
ri. Yli 20 vuotta toiminut Terveysilma vali-
koitui tarjouspyynnön ja yhtiökokouksen 
neuvottelujen myötä myös Kluuvinahteen 
ratkaisuksi. Valinta oli luonteva, sillä yritys 
oli Päivänsalolle ennestään tuttu ja hyväk-
si todettu. Vaihtosuodattimet saatiin myös 
edulliseen ”taloyhtiöhintaan”.

Puhdas sisäilma, onnellisemmat asukkaat
Korvausilmaventtiilien vaihto tapahtui ke-
väällä 2010. Samassa yhteydessä toteutet-
tiin myös erillinen ikkunaremontti. Venttii-
lejä asennettiin asunnon koosta riippuen 4-5 
kappaletta. Tien puolella oleviin asuntoihin 
valittiin äänenvaimennetut versiot.

Asennustyöt sujuivat hyvin eikä rekla-
maatioita ilmennyt. ”Remontti vastasi odo-
tuksia ja jopa ylitti ne”, Päivänsalo kiittelee. 
Erityisen tyytyväinen hän on tuotteiden hin-
ta-laatusuhteeseen. ”Suodattimien laaduissa 
on eroja”, Päivänsalo tietää. Automaattisesti 

Hallituksen puheenjohtaja Heikki Päivänsalo (vas.) 
kannustaa taloyhtiöitä ottamaan ilmanvaihdon 
toimivuuden tarkastelukohteeksi. As.Oy Kluuvinah-
teen ilmanvaihtoremontin onnistumisesta vastasi 
Terveysilman toimitusjohtaja Peter Schlauf (oik).
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taakin talonyhtiöiden asukkaita ja hallituk-
sen jäseniä tarttumaan toimeen: ”Tämmöi-
nen remontti kannattaa aina!” Myös Schlauf 
kehottaa talonyhtiöitä ottamaan ilmanvaih-
don tarkastelukohteeksi kokouksissa. Olisiko 
parantamisen varaa? ”Jos on, laitetaan asiat 
kuntoon!”, Schlauf summaa.

www.terveysilma.fi

Lue lisää

Ulkosäleikön värisävy voidaan valita julkisivun mukaan, 
jolloin säleikkö on varsin huomaamaton.

ulkolämpötilan mukaan säätyvä, termostaa-
tilla varustettu VELCO-korvausilmaventtiili 
sisältää erityisen hyvän suodattimen. Hinnat 
liikkuvat sadan euron luokassa venttiiliä koh-
den, ja sisältävät asennuksen. Noin 90–100 
neliön asunnolle loppusummaksi tuli 400–
500 euroa. Remonttikustannukset pysyivät 
siis hyvin maltillisina verrattuna vaihtoehtoi-
seen, koneelliseen ilmanvaihtoon.

Myös asukkaat ovat olleet Päivänsalon 
mukaan erittäin tyytyväisiä lopputulokseen 
ja ilman laadussa on huomattu selkeä ero. 
”Eräskin viininharrastaja toimitti pullon 
laatuviiniä kotiovelleni kiitokseksi sisäil-
maongelman eteenpäin ajamisesta”, Päivän-
salo tokaisee hymyssä suin. Myös Schlaufin 
mieltä lämmittää asukkaiden tyytyväisyys: 
”Asumismukavuuden edistäminen on meille 
tärkein asia”. Korvausilmasta huolehtiminen 
on pieni vaiva, mutta sillä on isoja hyötyvai-
kutuksia etenkin terveyden kannalta. ”Eikä 
asunnon arvon nousemisestakaan varmasti 
haittaa ole”, Schlauf jatkaa.

Vaihtamalla paranee
Tärkeintä sisäilmanlaadun ylläpitämisessä 
on Päivänsalon mukaan tuotteiden säännölli-
nen huoltaminen. ”Jotta venttiileistä saadaan 
kaikki hyöty irti, tulee suodattimet muistaa 
vaihtaa”, hän sanoo. Hyvä tapa demonstroida 

asiaa on näyttää asukkaille kuukausien saa-
tossa mustunut suodatin. Väriero on melkoi-
nen ja herätti hämmästystä myös Kluuvinah-
teen asukkaiden keskuudessa. ”Asukkaat ovat 
kertoneet suodattimien olleen todella likai-
sia vaihdon yhteydessä”, Päivänsalo kertoo.

Sisäilman laadusta huolehtimiseen kiin-
nitetään Schlaufin mukaan aivan liian vähän 
huomiota. Päivänsalo on samoilla linjoilla: 
”Näissä asioissa tullaan Suomessa jäljessä 
Keski-Eurooppaan nähden”, hän toteaa ja jat-
kaa: ”Sisäilmaongelmien vaikutuksista talon 
kuntoon ja terveyteen tiedetään liian vähän.”. 
Myös ajatus remontista voi huolettaa, jos en-
nakkotietämystä ei ole. Asukkaiden isoin pel-
ko on Päivänsalon mukaansa kustannuksissa. 
”Ihmiset eivät tiedä, että sisäilmaongelmiin 
on olemassa korvausilmaventtiilien kaltaisia, 
edullisia ratkaisuja”.

Päivänsalon puheessa välittyy aito kiin-
nostus asuinmukavuuden lisäämiseen. Kor-
vausilmasta huolehtimalla voidaan edistää 
perheiden terveyttä ja hyvinvointia koko ta-
loyhtiössä. Se edellyttää toki kaikkien osalli-
suutta. Päivänsalo korostaakin yhteisöllisyy-
den merkitystä: ”Rivitaloyhtiössä asukkailla 
on vastuu yhdessä asumisesta ja viihtyvyy-
destä”. Vaikka yhteiseen hyvään ei voida pa-
kottaa ketään, tulisi siihen hänen mukaansa 
rohkaista enemmän. Puheenjohtaja kannus-

Ilmanvaihdossa hyvän suodattimen 
merkitys on suuri.
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Kiinteissä laitteissa on omat etunsa, 
mutta toisaalta siirrettävä laite kulkee 
mukana tarvittavaan tilaan ja talvi-

kauden ajaksi se on helppo säilöä varastoon. 
Käyttötarve ja -kohde on syytä huomioida 
laitetta hankittaessa. 

Seuraavassa selvitellään vaihtoehtoja ja 
niiden toimintaperiaatteita.

Ilmanviilennin
Ilmanviilennin on laite joka ei varsinaises-
ti viilennä ilmaa, vaan toimii pikemminkin 
puhaltimena propellituulettimen tapaan. Il-
manviilennin ei siis sisällä kylmäainetta. Il-
manviilentimissä on kuitenkin usein säiliö, 
johon voi laittaa kylmää vettä tai vaikkapa 
jäätä. Tällöin ilma viilenee jonkin verran, 
mutta samalla kosteus huonetilassa kasvaa. 
Huonetilan turhaa ja liiallista kosteuttamis-
ta on vältettävä. Sisäilman liiallinen kosteus 
vaikuttaa asuinmukavuuteen sekä aiheuttaa 
vahinkoa rakenteisiin. Useimpien laitteiden 
käyttöohjeissa on maininta, että veden ja 
jään avulla tehtävää viilennystä ei suositella 
Suomen oloissa.

Erillinen ilmastointilaite
Ilmastointilaite voi olla kiinteä tai siirrettä-
vä. Laitteet ovat perustoiminnaltaan vastaa-
via. Ne eroavat toisistaan siten että kiinteä 
laite asennetaan joko seinään tai kattoon, ja 
sen poistoilman voidaan ohjata helpommin 
suoraan läpiviennin kautta ulos. Sekä kiin-
teä- että siirrettävä ilmastointilaite voi myös 
olla kaksiosainen, jolloin siihen kuuluu myös 
erillinen ulkoyksikkö. Näiden kiinteä asenta-

Huoneiston viilennys 
kesähelteillä

Helteinen kesä nostaa kiinnostusta erilaisiin tapoihin 
viilentää huoneistoa. Helpoin tapa on hankkia laite, 
joka viilentää huoneilmaa. Avuksi on tarjolla monen-
laisia laitteita ja laitetyypeittäin löytyy eroja. 

minen taloyhtiöön on mutkikkaampaa ja aina 
luvanvaraista. Ulko- ja sisäyksikön välillä liik-
kuu kylmäaine, mutta ei ilmavirta. Laitteessa 
ei siten ole kuumenevaa poistoputkea, eikä se 
puhalla ilmaa ulos ja vedä muualta lämmin-
tä ilmaa huoneistoon. Tehokkain viilennys 
saadaan aikaan juuri kaksiosaisella ilmas-
tointilaitteella. 

Ilmastointilaitteen toiminta perustuu 
sen sisällä olevaan kylmäaineeseen. Laite 
imee huoneilmaa ja palauttaa viilentynyttä 
ilmaa takaisin huonetilaan. Prosessissa syn-
tyvä lämmin ilma johdetaan ulos poistoput-
ken kautta. Jos kyseessä on siirrettävä laite, 
tämä ilma pitää johtaa pois huoneistosta esi-
merkiksi ikkunan tai poistoventtiilin kaut-
ta. Poistoputken pituus vaikuttaa viilennyk-
sen tehokkuuteen. Mitä pidempi putki, sitä 
enemmän lämpöenergiaa palautuu huone-
tilaan. Siirrettävät ilmastointilaitteet eivät 
vaadi kiinteää asennusta, vaan laitteen voi 
kiinnittää paikalleen keväällä ja siirtää va-
rastoon talveksi.

Ilmastointilaitteet toimivat myös kosteu-
denpoistajina. Viilennysprosessissa konden-
soituu vettä, joka varastoituu laitteen säi-
liöön. Laitteen toiminta loppuu, kun säiliö 
täyttyy. Laite ei siis välttämättä toimi esimer-
kiksi koko yötä, ellei säiliön tyhjennyksestä 
huolehdita. Säiliön täyttymisnopeuteen vai-
kuttaa ilman kuumuus ja sitä kautta sen si-
sältämä absoluuttisen kosteuden määrä sekä 
luonnollisesti myös laitteen säiliön koko. Il-
mastointilaitteen säiliössä voi olla myös pois-
toputki kerääntyneelle vedelle. Jos laite voi-
daan sijoittaa lattiakaivon lähelle, ei sitä tar-
vitse esimerkiksi yöllä nousta tyhjentämään. 

Ilmalämpöpumppu
Ilmalämpöpumppu on tarkoitettu ensisijai-
sesti lämmityksen tehostamiseen, mutta sitä 
voidaan käyttää myös asunnon jäähdyttämi-
seen. Jäähdytyksen osalta se toimii kuten ul-
koyksiköllä varustettu ilmastointilaite, joten 
ominaisuudet vastaavat edellä mainittuja

Huomioitavia ominaisuuksia
Olipa hankittava laite mikä tahansa edellä 
mainituista kannattaa huomiota kiinnittää 
laitteen energiankulutuksen sekä meluta-
soon. Nämä voivat vaihdella merkittävästi 
eri laitteiden välillä. Luonnolliseesti eri lait-
teiden jäähdytystehoissa on eroja joten on 
syytä miettiä minkä kokoista tilaa on tarkoi-
tus viilentää. Viilennysprosessissa kosteutta 
kondensoivien laitteiden yhteydessä säiliön 
kokoon kannattaa kiinnittää huomiota ja sel-
vittää, onko laitteessa poistoputki.

Siirrettävä ilmastointilaite tuo helpotusta kesän heltei-
siin ja se on helppo siirtää varastoon talven ajaksi.

Ilmalämpöpumpun sisäyksikkö. Ilmalämpöpumppu on 
ensisijaisesti lämmityslaite, mutta sillä voidaan myös 
viilentää.
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Perinteiset patteritermostaatit
Danfossin perinteisen mallin patteritermos-
taatit ovat toiminnaltaan ja tarkkuudeltaan 
nykyaikaisia. Patteritermostaatit ovat ener-
giaa säästäviä, luotettavia sekä tehokas tapa 
ohjata lämmönkulutusta. Termostaatit ovat 
helppokäyttöisiä ja ne pitävät lämpötilan 
tasaisena eri huoneissa. Venttiili avautuu ja 
sulkeutuu lämmöntarpeen mukaan hyödyn-
täen auringonvalosta, laitteista ja ihmisistä 
tulevan ilmaisen lämmön.

Patteritermostaattien seuraava sukupolvi
Uudet living by Danfoss -termostaatit takaa-
vat erinomaisen mukavuuden sekä säästävät 
rahaa ja energiaa. Termostaatit ovat helppo-
käyttöisiä ja niissä on useita erilaisia ohjel-
mavaihtoehtoja. Vaihtamalla vanhat termos-
taatit uusiin elektronisiin termostaatteihin, 
on sinulla mahdollisuus vähentää energian-
kulutusta jopa 23 %.

Elektroniset termostaatit on valmiiksi oh-
jelmoitu ja helpot asetukset mahdollistavat 
nopean lämmönohjauksen. Sinulla on myös 
mahdollisuus muuttaa halutessasi tarpeisiisi 
soveltuva yksilöllinen ohjelma.

Loma-ajan lämpötilan pudotuksella voit 
säästää rahaa lomalla ollessasi pudottamalla 
asuntosi lämpötilaa lomamatkasi ajaksi ja ko-
tiin saapuessasi lämpötila on automaattisesti 
palautunut alkuperäiseen tasoonsa.

Tuuletustoiminto tehostaa tuuletusta ja 
säästää energiaa kytkemällä lämmityksen 
pois päältä havaitessaan merkittävän pudo-
tuksen lämpötilassa – tuuletuksen jälkeen 
termostaatti jatkaa asettelun mukaista läm-
pötilan ohjausta.

Helppo 

energiansäästöremontti

Energiankulutus on yleensä korkea kun puhutaan talo-
yhtiöstä. Yksimielistä mielipidettä tuskin on siitä, mikä 
olisi ihanteellinen lämpötila asuintiloissa. Patteriter-
mostaattien vanhetessa niidenkin tarkkuus heikkenee, 
jolloin termostaatista säädetty lämpötila ei välttämättä 
pidä paikkaansa todellisuuden kanssa. Olisiko siis aika 
uudistukselle?

Living eco®
Itsenäinen  living eco®  -patteritermostaatti 
on tarkoitettu kohteisiin, joissa halutaan oh-
jata yksittäisiä pattereita.

Danfoss One
Haluttaessa keskitettyä ohjausta käyte-
tään living connect® -patteritermostaatteja ja 
Danfoss Link CC -keskusyksikköä. Keskusyk-
sikön värillinen kosketusnäyttö mahdollistaa 
kaikki samat ohjaukset kuin itsenäinenkin 
patteritermostaatti, mutta huomattavasti 
visuaalisemmalla tavalla. Danfoss One jär-
jestelmällä voidaan ohjata lattialämmitystä 
olipa kyseessä vesikiertoinen tai sähköinen 
lämmitys. Lisäksi sillä voidaan ohjata muita 
kodin sähkölaitteita kuten kahvinkeitintä, 
stereoita ja niin edelleen.

Voiko vanhat patteritermostaatit korvata 
uusilla – noin vain?
Kyllä, vanhojen patteritermostaattien tilalle 
Danfoss suosittelee living by Danfoss -patte-
ritermostaatteja erityyppisiin huoneistoihin 
ja omakotitaloihin, koska uudet termostaatit 
tarjoavat sinulle mahdollisuuden tarkkaan 
energiankäyttöön.

living by Danfoss -patteritermostaatte-
ja on saatavana yleisimmille RA-N ja RA-K 
rungolle soveltuvalla liitännällä. Liitettäes-
sä termostaatti vanhempaan RA-V tai RA-VL 
rungoille käytetään sovitinsarjan adapterei-
ta. Danfoss suosittelee vanhojen venttiilien 
vaihtamista uuteen RA-N sarjaan.

RA-N venttiileissä on esisäätö ja parem-
pi energian optimointi. Ammattitaitoinen 

asentaja osaa neuvoa patteritermostaattien 
ja venttiilien valinnassa. 

Patteritermostaattien vaihto
Danfoss suosittelee ottamaan yhteyttä am-
mattitaitoiseen asentajaan. Ammattilainen 
osaa lisäksi opastaa kohteeseen sopivien 
termostaattien valinnassa ja neuvoo myös 
muuten lämmitykseen liittyvissä kysymyk-
sissä. Näin lämmität juuri tarpeesi mukaan, 
et yhtään enempää. 

Red dot -muotoilupalkinnolla palkittu
Living eco ja living connect termostaatit ovat 
markkinoiden pienimpiä termostaatteja. Nii-
den tyylikäs muotoilu ja toimivuus on tun-
nustettu vuoden 2010 red dot -palkinnolla ja 
kansainvälisellä International Forum -muo-
toilupalkinnolla.

Danfoss One järjestelmä perustuu Danfoss Link™ CC 
keskusyksikköön, joka ohjaa ja optimoi monia kotisi 
laitteita.

Uuden sukupolven patteritermostaatti 
living eco on helppo käyttää.

Teksti: Mariana Ravonius   Kuva: Danfoss
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Patentoitua tyyliä
lattia-asennukseen ja -remontointiin
Upofloor Oy on uudistanut Dream Click Pro -vinyylilankun kodin ja 
julkisten tilojen lattia-asennuksiin. Tuote soveltuu sekä uudis- että 
saneerauskohteisiin.

River Oak Greige

Teksti ja kuvat: Upofloor Oy

Dream Click LVT Pro -lankuissa on ai-
don puulattian ilmettä erinomaisin 
käyttöominaisuuksin. Lattia, jossa 

yhdistyvät kulutus- ja kosteudenkestävyys, 
helppohoitoisuus, äänenvaimennus, sekä 
helppo asennettavuus. Patentoidun lukko-
pontin ansiosta lattiaa ei tarvitse liimata 
alustaansa, mikä nopeuttaa asennusta. Sa-
neerauskohteissa asennus voidaan tehdä suo-
raan useimmiten vanhan pinnoitteen päälle, 
jolloin säästetään aikaa ja kustannuksia sekä 
vältytään pölyäviltä työvaiheilta.

Tämä vinyylilankku voidaan asentaa mai-
niosti myös Tuplex-aluskatteen kanssa, jol-
loin tuotteiden yhteinen askeläänen eristä-
vyys nousee merkittävästi. Dream Click Pro:n 
alle asennettu Upofloor Tuplex -alusmateri-
aali takaa tuotteelle erinomaisen askeläänen 
eristyksen parannusarvon ollessa ∆Lw 22 dB 
(ISO/DIS 16251-1:2012). Vanhan muovima-
ton päälle asennettuna askelääneneristävyys 
myöskin paranee materiaalista riippuen.

Edullinen, helppo ja nopea asennus
Useimmat joustavat lattianpäällysteet vaa-
tivat kiinnityksen liimaamalla sekä paljon 
alustan kunnostusta ennen asennusta. Kor-
jauksissa vanha pinnoite pitää yleensä pois-
taa. Myös kovat päällysteet kuten keraamiset 
laatat vaativat hyvän alustan ja kiinnityksen 
laastilla ja saumauksen.

Alustan kunnostuksen työvaiheita ovat ta-
vallisesti vanhan pinnoitteen ja liimajääntei-
den poisto, primerointi, tasoitukset sekä hion-
nat. Nämä ovat yleensä aikaa vieviä ja kalliita 
työvaiheita sekä vaativat erikoistyökaluja että 
ammattiosaamista. Dream Click Pro LVT-vi-
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nyylilankku voidaan irtoasentaa suoraan hy-
väkuntoisen vanhan päällysteen (ei kuiten-
kaan tekstiilimaton) sekä kuivan levy- tai be-
tonialustan päälle. Se on täydellinen ratkaisu 
remontointiin. Lattian uusinta voidaan tehdä 
keskeyttämättä normaalia toimintaa, jolloin 
tilat voivat olla koko ajan käytössä.

Dream Click Pro:n asentaminen onnistuu 
kätevästi sekä ammattilaiselta että tee se itse 
-henkilöltä. Pontti lukkiutuu helposti ja tii-
viisti. Laattoja on helppo työstää kuviosahalla 
sekä mattopuukolla viiltämällä ja taittamal-
la. Voit ottaa tilat käyttöön samana päivänä 
asennuksen etenemisen mukaan. Säästyt 
vanhan pinnoitteen hävittämiseltä, tasoituk-
selta, hionnalta, pölyltä ja tasoitteen sekä lii-
man kuivumisen odotusajoista.

Tutustu asennusohjeisiin www.upofloor. 
fi>Asennus >Dream Click Pro LVT-laatta

Ylivoimainen lukkopontti
Patentoidun iskunkestävästä polystyreenis-
tä tehdyn HIPS-lukkopontin vetolujuus 500 

kg/m on moninkertainen verrattuna nor-
maaleihin vinyylilankkujen lukkopontteihin. 
Dream Click Pro:n pontti kestää kuormitus-
ta, käsittelyä ja mahdollistaa lattian purun 
ja asennuksen vaikkapa uuteen kohteeseen.

Kaikilta sivuiltaan yhteensopiva lukko-
pontti mahdollistaa asennussuunnan kään-
tämisen 90°–180°–360°. Tämä helpottaa 
hankalien tilojen asennusta. Kääntämällä 
vinyylilankku 90° saadaan aikaan esim. ka-
lanruotokuvio.

Kestäviä, helppohoitoisia
Dream Click Pro ei elä ilmankosteuden muu-
tosten mukaan ja kestää hyvin päältä tulevaa 
kosteutta. Se soveltuu siksi erinomaisesti 
esim. eteisiin, keittiöihin, porrashuoneisiin 
sekä katutason liiketiloihin. Dream Click 
Pro:n pintakäsittelynä on helppohoitoinen, 
kestävä polyuretaani,PUR, jota ei tarvitse va-
hata. Vinyylilankun paksuus on vain 5 mm, 
jolloin remonteissa vältytään normaalisti 
ovien lyhentämiseltä. 15,24 x 91,44 cm ko-

koista lankkua ja 2,09 m² paketteja on help-
po käsitellä.

Dream Click Pro 0,55 mm pinnalla on tuo-
te kovan kulutuksen tiloihin esim. porras-
huoneet, katutason myymälät, virastot. Ta-
kuu asuintiloissa 15 v, julkisissa tiloissa 10 v.

Vaimentaa ääntä, lämmin
Alhainen kulkuääni verrattuna koviin pääl-
lysteisiin kuten kivi, keraaminen laatta, la- 
minaatti tuo viihtyisyyttä työ- ja kotitiloihin. 
Lattialla on miellyttävä kulkea ja se tuntuu 
lämpimältä jalan alla. Se soveltuu hyvin yh-
teen lattialämmityksen kanssa.

Testeissä kulkemisesta aiheutuva huo-
neääni on 70 % alhaisempi (SL 70 / EPLF) 
kuin referenssilaminaattilattian. Tuote so-
veltuu myös uudisasentamiseen.

Evergreen Oak Sand

www.upofloor.fi

Lue lisää
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Putkiremontti on mahdollisuus

– oivallinen tilaisuus  
uusia keittiö

Miksi taloyhtiön samanlaiset keittiöt pitäisi uusia jokainen erikseen? 
Voisiko yhteistoiminta olla voimaa? Keittiöt olisi syytä uusia noin 20 
vuoden välein, mutta viimeistään putkiremontin yhteydessä. Tällöin 
ryhmähankinta on suositeltava ja edullinen vaihtoehto. Tässä artik-
kelissa kuvataan ryhmähankinnan hyödyt ja menetelmät.

Oletko kyllästynyt vanhaan keittiöösi? 
Tuntuuko, että keittiö ei ole niin toi-
miva kuin pitäisi? Onko taloyhtiöösi 

tulossa putkiremontti lähiaikoina? Kun uusit 
putkiremontin yhteydessä samalla keittiösi, 
pääset kertaremontilla ja häiriöllä ja säästät 
lisäksi asennuskustannuksissa. Keittiömaa-
ilma on kehittänyt palvelumuodon, joka te-
kee tylsästä putkiremontista innostavan, 
uuden keittiön odotuksen. Ammattilaisten 
kehittämän palvelumuodon ansiosta putki-
remontin yhteydessä tehty keittiöremontti 
sujuu jouhevasti.

Mitä haluat uudelta keittiöltä?
Kun päädyt siihen, että uusit keittiön putki-
remontin yhteydessä, on syytä miettiä hetki 
mitä uudelta keittiöltä haluat. Keittiön suun-
nittelu kannattaakin aloittaa siitä, että istah-
taa keittiöön kynä ja paperi edessä. Tutki ja 
mieti tilaa, mitä kaikkea esimerkiksi vanhas-

sa keittiössä on hyvää ja toimivaa. Listaa sa-
malla myös asiat joista et pitänyt tai selvät 
epäkäytännölliset seikat. Listaa samalle pa-
perille haaveesi sekä toiveesi, jolloin suunnit-
teluvaiheessa mikään ei jää huomioimatta tai 
mainitsematta.

Keittiön tyyli – minkälaisessa keittiössä 
viihdyt? Onko tyylisi enemmän uutuuttaan 
ja pelkistettyjä linjoja korostava moderni, 
vai pidätkö enemmän maalaisromantiikasta, 
entä retro-henkinen keittiö? Keräile erilaisis-
ta sisustuslehdistä kuvia, joissa on yksityis-
kohtia joista pidät, kuvat kertovat enemmän 
kuin tuhat sanaa väittää sanontakin. Entä 
värimaailma? Hillitty, rohkea vai jotain sil-
tä väliltä?

Miten keittiön uudistus etenee?
Keittiön uusiminen putkiremontin yhteydes-
sä lähtee liikkeelle siten, että taloyhtiö on en-
simmäiseksi yhteydessä Keittiömaailmaan. 
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kiminen. Tällöin yksi yhteyshenkilö hoitaa 
keskitetysti kaikki keittiöt yksilöllisten tar-
peiden mukaan, sovittaen keittiöprojektin 
putkiremontin aikatauluihin. Keittiöremon-
tin myötä aikansa eläneen keittiön käyttö-
mukavuus, toiminnallisuus ja ulkonäkö pa-
ranevat merkittävästi. Kun keittiökalusteet 
uusitaan, myös koko asunnon arvo nousee 
ja ulkonäkö paranee.

Neuvo uuden keittiön hankkijalle
Panosta laatuun sekä kestäviin materiaalei-
hin. Lopputuloksena on sinulle mieleinen ja 
toimiva keittiö, jonka käyttöikä on varmasti 
suhteessa pidempi kuin remontista makset-
tava hinta. Samalla kun panostat materiaa-
leihin ja laatuun, panosta myös mekanismei-
hin, jolloin keittiösi toimii halutulla tavalla 
ja pitkään.

remonteissa, asennus- ja remonttityöstä saa 
verotukseen kotitalousvähennyksen. Koti-
talousvähennys on henkilökohtainen, joten 
puolisot voivat vuonna 2014 saada yhteensä 
4 800 euron vähennyksen. Lisäksi vähenny-
soikeus on 45 % työn osuudesta. Kun ostat 
työn ennakkoperintärekisteriin merkityltä 
yritykseltä, saat vähentää 45 % arvonlisäve-
rollisesta työn osuudesta. Vähennyksen voi 
saada myös palvelusta, jossa ei ole mukana 
arvonlisäveroa.

Miksi keittiöremontti kannattaa tehdä 
putkiremontin yhteydessä?
Putkiremontin yhteydessä vanha keittiö pi-
tää joka tapauksessa purkaa ainakin osittain 
ja vanhojen kalusteiden uudelleenasennus 
on usein haasteellista, eli se ei aina onnistu 
ehjänä ja siistinä. Lähes samalla vaivalla on 
mahdollista saada kokonaan uudet, tilaan 
sopivat kalusteet. Keittiöihin erikoistuneen 
ammattilaisen tekemä asennus takaa hyvän 
ja siistin lopputuloksen. Merkittävä etu on 
myös se, että usean osakkaan yhtäaikaises-
ti tekemä hankinta tulee edullisemmaksi ja 
helpommaksi kuin yksittäisen keittiön hank-

Seuraavaksi Keittiömaailma tekee taloyhtiön 
antamien tietojen pohjalta tyyppikeittiöpoh-
jat ja mallinnuksen keittiöstä.  Keittiömaail-
man suunnittelijat käyvät yksilöllisesti läpi 
suunnitelmat niiden osakkaiden kanssa, 
jotka ovat uudesta keittiöstä kiinnostunei-
ta. Suunnittelupalaverissa käsitellään kaikki 
keittiöön liittyvät suunnitelmat, kalusteiden 
värit, materiaalit ynnä muut seikat. Suunnit-
telupalaverissa omaksi eduksi on, että olet 
pohtinut, mitä keittiöltäsi haluat. Näin lop-
putuloksesta tulee juuri osakkaan näköinen 
ja toiveiden mukainen.

keittiömaailman palvelukokonaisuuteen 
kuuluvat:
- Mitoitus
- Suunnittelu
- Vanhojen kalusteiden purku ja poiskuljetus
- Tarvittavat remonttityöt
- Kalusteasennus
- Laatutarkastus
- Takuu

Osana kokonaispalvelua Keittiömaailma 
järjestää tarvittaessa myös rahoituksen. Kan-
nattaa myös muistaa, että toisin kuin putki-

Keittiömaailmoilla on hyvä kokemus 
ryhmähankinnoista  ja  putkiremonttien 
yhteydessä toteutettavista keittiöuu-
sinnoista.

Mikäli olet kiinnostunut kuulemaan 
lisää toteutusvaihtoehdoista, netistä 
osoitteesta www.keittiomaailma.fi/put-
kiremontti löytyy yhteydenottolomake, 
lisätietoja putkiremontista sekä video to-
teutuneesta asiakkaan kohteesta.

Heräsikö mielenkiintosi?

Remontin jälkeen.

Ennen remonttia.
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Epävarmuutta lisää se, että asunto-osakeyhtiöissä saattaa olla 
nykyaikaisia laitteistoja, joita kaikki asukkaat eivät osaa käyt-
tää. Esimerkiksi huoneistokohtainen ilmanvaihtojärjestelmä 

huoltotöineen voi olla asukkaalle haasteellinen. Mitä oudompi laite 
asukkaalle on, sitä varmemmin on myös epäselvää, kuuluuko jonkin 
sen osan huolto asukkaalle vai yhtiölle. Jos asukkaalla ei ole johon-
kin laitteeseen käyttöohjeita tai jos ei tiedä, kuka laitteen huollosta 
vastaa, on järkevintä ottaa yhteyttä isännöitsijään tai huoltoyhtiöön 
jo ennen kuin ongelmia ilmenee.

Kunnossapitovastuun perusjaon mukaan asunnon seinien sisä-
puolella olevat osat ovat osakkaan vastuulla, samoin kuin huoneis-
ton sisäpuoliset laitteet, jotka eivät ole perusjärjestelmän osia tai 
jotka ovat normaalikäytössä kuluvia osia. Osakkeenomistajan on 
hoidettava osakehuoneistoaan huolellisesti ja toteutettava kunnos-
sapitotyönsä siten, että kiinteistön, rakennuksen tai huoneiston 
osat eivät rikkoudu. Ulkopuolella olevista osista, kuten vesikatosta, 
ulkoseinistä (myös osakkeenomistajan hallinnassa olevan parvek-
keen kohdalta) sekä ylä-, ala- ja välipohjista vastaa yhtiö. Yhtiö on 
velvollinen pitämään kunnossa myös lämmitys-, sähkö-, tiedonsiir-
to-, kaasu-, vesi, viemäri-, ilmanvaihto- ja muut perusjärjestelmät. 
Yhtiön on myös korjattava osakehuoneistojen sisäosat, jos ne vahin-
goittuvat rakenteen tai yhtiön kunnossapitovastuulle kuuluvan ra-
kennuksen muun osan vian tai sen korjaamisen vuoksi (kiinteistössä 

Kunnossapitovastuun jakautumisesta taloyhtiöissä on annettu selkeät ohjeet. Silti kysymyksiä siitä,  
kuka on vastuussa yhtiön rakennuksen tietyn osan kunnostamisesta tai vian korjaamisesta, syntyy 
usein. Vastuunjako ratkaistaan aina ensisijaisesti asunto-osakeyhtiölain (22.12.2009/1599) 4. luvun 
osoittamalla tavalla, jos asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksessä ei ole toisin määrätty.

noudatettavaan ns. perustasoon asti). Helposti muistettava sääntö 
siis on, että yhtiö vastaa kunnossapidosta siltä osin kuin se ei kuulu 
osakkeenomistajalle.

Periaatetta, jonka mukaan osakas vastaa huoneiston sisäpuolella 
olevista osista ja yhtiö muista, noudatetaan myös ovien ja ikkunoi-
den eri osien osalta. Ulko-oven ja ikkunoiden huolto- ja korjausvastuu 
riippuu siten siitä, mistä oven tai ikkunan osasta on kysymys (vertaa 
esim. ulkopuite ja sisäpuite). Periaatteen mukaan siis mm. postiluuk-
ku, ulko-oven nimikilpi sekä ulko-ovien ja parvekeoven lukot ovat yh-
tiön vastuulla. Turvalukosta huolehtiminen on sen sijaan osakkaan 
vastuulla, jos tämä asentaa sellaisen ulko-oveensa.

Kuka huoltaa vesi-, viemäri- ja vesilämmityslaitteet?
Paljon kysymyksiä aiheuttavat vesi-, viemäri- ja vesilämmityslaitteet, 
joista toiset ovat osakkaan ja toiset yhtiön vastuulla. Kylpyhuoneessa 
osakas vastaa pesu- ja suihkualtaista sekä kylpyammeesta. Myös suih-
kuletkujen ja suuttimien kunnosta huolehtiminen kuuluu osakkaalle. 
Samoin pesukoneen letkut ja pesukoneen liittäminen ovat osakkaan 
vastuulla. Sitä vastoin mm. vesihanat ja sekoittimet, wc-istuin koko-
naisuudessaan sekä lämminvesivaraaja, ja mahdollisista viemäritu-
koksista ja putkistovuodoista huolehtiminen kuuluvat yhtiön vastuul-
le. Vain siinä tapauksessa, että osakas on vaihtanut itse vesihanat tai 
esimerkiksi wc-istuimen kalliimpaan malliin (joka ei vastaa yhtiössä 

Kiinteistö kaipaa  
säännöllisiä huoltotöitä 

– kenen on 
kunnossapitovastuu?
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noudatettavaa ns. perustasoa) on vastuu niistä jatkossa osakkaan. 
Yhtiöllä on vastuu myös märkätilojen vedeneristeistä. Vesilukkojen 
ja lattiakaivojen puhdistus kuuluu osakkaalle, mutta korjaus ja uu-
siminen yhtiölle. Samalla logiikalla jakautuu vastuu myös mm. il-
manvaihtolaitteiden ja hormien kohdalla: siinä missä ilmanvaihdon 
perussäätö, ilmanvaihtokanavat ja hormien puhdistus kuuluvat yh-
tiölle, osakas vastaa poistopuhaltimesta, liesituulettimesta ja pois-
toventtiilien puhdistamisesta. Samoin ilmanvaihdon suodattimien 
puhdistus ja uusiminen kuuluu osakkaalle. Sitä vastoin poistovent-
tiilien korjaus ja uusiminen ovat yhtiön vastuulla.

Poikkeuksen poikkeus –  
kunnossapitotyön suorittaminen yhtiön kustannuksella
Yhtiökokous voi päättää osakkeenomistajalle kuuluvan kunnossa-
pitotyön suorittamisesta yhtiön kustannuksella, jos työ liittyy yhti-
ön kunnossapito- tai uudistustyöhön (kuten ikkunalasit, ulomman 
yhteydessä myös sisempi lasi uusitaan) tai työ on yhtiön kannalta 
muuten taloudellisesti tarkoituksenmukainen (esim. energiansääs-
tön kannalta) eikä se loukkaa osakkeenomistajien yhdenvertaisuut-
ta. Jos yhtiökokouksessa päätetään kunnossapitovastuun jakamisen 
muutoksesta, muutokset on aina hyvä viedä myös yhtiöjärjestykseen.

Vastuunjako vahinkotapauksissa ja vahingonkorvausvelvollisuus
Asunto-osakeyhtiölain mukaan osakkaalla on velvollisuus ilmoittaa 
taloyhtiölle asunnon vioista ja puutteista. Käytännössä ilmoitus teh-
dään isännöintiyritykselle. Jos osakas laiminlyö tämän ilmoitusvel-
vollisuutensa, hän voi joutua vahingonkorvausvastuuseen taloyhtiölle 
aiheutuvista ylimääräisistä kustannuksista. Jos siis epäilee vauriota, 
siitä on syytä ilmoittaa aikailematta. Nopea toiminta vähentää usein 
korjauskustannuksia ja lisävahinkoja. Vaikka pelko kosteusvauri-
oista on yleinen, kannattaa kuitenkin muistaa, etteivät esimerkiksi 
pilkut kaakeleiden saumoissa ole välttämättä merkkejä kosteus- tai 
homevaurioista, vaan ne johtuvat yksinkertaisesti lika- ja saippua-
kertymistä. Kylpyhuone täytyy pestä lattiasta kattoon säännöllisesti, 
ja se on osakkaan vastuulla. Todelliset kosteusvauriot ovat yleensä 
rakenteissa, eikä niitä näe vain pintamateriaaleja tarkastelemalla.

Asunto-osakeyhtiölain 24. 
luvun 2 §:n mukaan, osak-
keenomistajan on korvattava 
vahinko, jonka hän on asun-
to-osakeyhtiölain säännöksiä 
tai yhtiöjärjestystä rikkoen 
tahallaan tai huolimattomuu-
desta aiheuttanut yhtiölle, 
toiselle osakkeenomistajalle 
tai muulle henkilölle. Tällai-
nen vahinko katsotaan aiheu-
tetuksi huolimattomuudesta, 
jollei osakkeenomistaja pysty 
osoittamaan menetelleensä 
huolellisesti. Osakkeenomis-
tajalla on siis huolellisuusvel-
voite. Huolellisuusvelvoite 
tarkoittaa muun muassa sitä, 
että osakkaan on pidettävä pe-
suhuoneen pinnat siinä kun-
nossa, ettei rakenteille synny 
vahinkoa. Jos huolimattoman 
hoidon johdosta on aiheutunut 
yhtiölle tai toiselle osakkeen-

omistajalle vahinkoa, saattaa syntyä vahingonkorvausvastuu. Kun-
nossapidosta vastuussa oleva osapuoli vastaa lähtökohtaisesti myös 
vian selvityskuluista. Jos on objektiivisesti arvioiden syytä olettaa, 
että huoneistossa on yhtiön korjausvastuulle kuuluva vika, yhtiöllä 
on velvollisuus selvittää vian olemassaolo.

Jos osakkeenomistaja on aiheuttanut yhtiön kunnossapitovas-
tuulla olevan rakenteen tai laitteen vioittumisen siten, että toisen 
osakkeenomistajan hallinnassa olevan osakehuoneiston sisäosat va-
hingoittuvat, yhtiön on korjattava tämän huoneiston sisäosat siten 
kuin yhtiön kunnossapitovastuusta laissa säädetään. Vahingon ai-
heuttaneen osakkeenomistajan on taas korvattava yhtiölle ne kustan-
nukset, jotka aiheutuvat toisen huoneiston kuntoon saattamisesta.

Pääroolissa on asukas, joka ei välttämättä ole osakkeen omistaja; 
vuokranantaja ei vastaa vuokralaisen huolimattomuudesta aiheutu-
neista vahingoista taloyhtiölle. Entä mitä huolimattomuus sitten voi 
olla? Esimerkiksi astianpesukonetta ei kannata jättää yksinään pääl-
le, sillä sen aiheuttama vesivahinko katsotaan asukkaan huolimat-
tomuudesta johtuvaksi vahingoksi, jos kone on jätetty valvomatta.

Vahingon sattuessa myös vahingonkorvauslaki ja vakuutukset 
vaikuttavat
Aina kun asunto-osakkeessa tapahtuu jokin vahinko, voidaan sen jäl-
keen, kun asunto- osakeyhtiölain mukainen vastuunjako on selvinnyt, 
korvausvaatimuksia tarkastella myös siitä näkökulmasta, olisiko joku 
vahingonkorvauslain perusteella vastuussa aiheuttamastaan vahin-
gosta. Ns. aiheuttamisperiaate voi tietyissä tapauksissa johtaa vas-
tuunkantajan vaihtumiseen siten, että esimerkiksi yhtiölle muuten 
kuuluva vastuu siirtyy selkeän vahingon aiheuttamisen tai törkeän 
huolimattomuuden vuoksi osakkaan vastuulle. Olipa vahingon laatu 
sitten mikä tahansa, kannattaa vielä tutkia, voisiko vahingon korvata 
jokin vakuutus, kuten kiinteistövakuutus tai osakkaan kotivakuutus.
Kotivakuutus jätetään joskus hankkimatta, eikä sen koko merkitystä 
ymmärretä. Esimerkiksi vuokranantajan kannattaa laittaa vuokra-
sopimukseen ehto voimassaolevasta kotivakuutuksesta. Kotivakuu-
tuksesta voidaan kattaa esimerkiksi sijaisasumiskustannukset, jos 
asunto täytyy tyhjentää vaikkapa viemärivuodon vuoksi ja asukkaan 
pitää muuttaa pois korjausremontin ajaksi.

Esimerkiksi lyhyen loma-
matkan aikana voi tapahtua 
jotain täysin yllättävää, mikä 
aiheuttaa isot taloudelliset va-
hingot. Jonkun on seurattava 
huoneiston kuntoa myös pit-
kien lomien aikana. Jos vaik-
kapa rättipatterin tiiviste ha-
joaa, kuuma vesi alkaa höyryt-
tää asuntoa ja sen irtaimistoa. 
Kotivakuutuksessa on hyvä 
olla esinevakuutus, vastuuva-
kuutus ja oikeusturvavakuu-
tus. Näitä kaikkia voi tarvita 
aivan yllättäen.

Kunnossapito- ja  
muutostyöoikeus
Osakkaan oikeus remontoin-
tiin ja muutostöihin hallitse-
missaan tiloissa on varsin laa-
ja. Muutoksia voi tehdä pinta-
remonteista aina huonejaon 

WÖRLI
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muutoksiin tai keittiöremontista saunan rakentamiseen. Muutoksen 
on kuitenkin oltava yhtiöjärjestyksessä määrätyn osakehuoneiston 
käyttötarkoituksen mukainen. Osakkeenomistajan on ilmoitettava 
muutostyöstä etukäteen kirjallisesti hallitukselle tai isännöitsijälle. 
Tämä ilmoitus on tehtävä jos muutos- tai kunnossapitotyö voi vai-
kuttaa yhtiön tai toisen osakkeenomistajan vastuulla olevaan kiin-
teistön, rakennuksen tai huoneiston osaan tai sen käyttämiseen. 
Siten esim. sellaisista muutoksista, jotka voivat vaikuttaa kantaviin 
rakenteisiin, talon eristyksiin, taloon asennettuihin vesi-, sähkö-, 
kaasu- tai vastaaviin johtoihin tai esimerkiksi ilmanvaihtojärjestel-
mään, on ennen työn aloittamista tehtävä asianmukainen muutos-
työilmoitus. Samoin, ilmoitus on tehtävä, jos muutostyön aikana 
esimerkiksi toisen osakkaan kulku omaan huoneistoon hankaloi-
tuu. Ilmoitusvelvollisuus on siten lähes yhtä laaja kuin muutosten-
teko-oikeuskin. Muualla kuin osakkaan hallitsemassa huoneistossa 
tehtävät muutokset edellyttävät kuitenkin aina myös yhtiön suostu-
musta. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi parvekelasien asentamisek-
si on yhtiöltä saatava lupa. Käytännössä yleensä vain tavanomaiset 
maalaus- ja tapetointi yms. pikkutyöt jäävät tämän ilmoitusvelvol-
lisuuden ulkopuolelle.

Hallituksella ja isännöitsijällä on oikeus valvoa, että muutostyö 
huoneistossa suoritetaan rakennusta vahingoittamatta ja hyvän ra-
kennustavan mukaisesti. Tämä valvontaoikeus alkaa jo suunnittelu-
vaiheessa. Valvontaoikeus käsittää myös oikeuden valvoa työn suo-
rittamista huoneistossa. Valvonnasta voi aiheutua myös huomattavia 
kustannuksia, etenkin, jos työhön tarvitaan ulkopuolista valvojaa. 
Kustannuksista vastaa osakkeenomistaja, joka muutostyöt teettää.

Mikäli muutostyö voi vahingoittaa rakennusta tai tuottaa asun-
to-osakeyhtiölle esimerkiksi taloudellista haittaa tai kohtuutonta 
haittaa toiselle osakkaalle, hallitus voi tarvittaessa kieltää muutos-
työt tai asettaa muutoksille ehtoja. Muutostöitä ei saa aloittaa ennen 
kuin hallitus on käsitellyt muutostyöilmoituksen. Jos muutokseen 
vaaditaan rakennusvalvontaviranomaisen lupa, hallituksen on haet-
tava lupa tai valtuutettava osakkeenomistaja hakemaan se.

Omataloyhtiö.fi tarjoaa jäsenilleen (jäsenyys maksutonta) vastuunjakotaulu-
kon. Sen löydät osoitteesta: omataloyhtio.fi/lomakkeet. Samasta osoitteesta 
voit tulostaa myös huoneiston muutostyöilmoituslomakkeen.

Vastuunjakotaulukko on tarpeen hyväksyttää yhtiökokouksessa. On kui-
tenkin huomattava, että pelkällä yhtiökokouksen päätöksellä ei voida siirtää 
yhtiöltä päin kunnossapitovastuuta osakkeenomistajalle, niin että se varmasti 
sitoo myös tulevia osakkeenomistajia ja kokouksesta poisolleita (vaatii myös 
yhtiöjärjestyksen muutoksen).

Kiinnostuitko?

Asukkaan muistilista:

keittiö
Käytä astianpesukonetta vain, kun olet itse paikalla. Sulje ko-
neen vesiliitäntä, kun konetta ei käytetä. Kokeile kädellä let-
kujen liitoksia mahdollisen vuodon havaitsemiseksi. Puhdista 
koneen roskasuodatin ohjeiden mukaan. Kun hankit uuden 
astiapesukoneen, asennuta se pätevöityneellä putkiliikkeellä.

Puhdista vuosittain kylmäkoneiden takaosat huolellisesti 
vetäen koneet paikoiltaan. Sulata samalla pakastin.

Pidä ilmanvaihtoventtiilit auki. Älä muuta niiden säätöjä. 
Puhdista venttiilit pölystä vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Pese liesituulettimen rasvasuodatin säännöllisesti miedol-
la pesuaineliuoksella.

 märkätilat ja huoneistosauna
Pese pesutilat säännöllisesti katosta lattiaan, jotta lika ja pe-
suainejäämät eivät ehdi tarttua pintoihin. Puhdista myös 
saunan lauteet.

Lattiakaivo ja sen sisäosat on puhdistettava vähintään kah-
desti vuodessa.

Käytä pyykinpesukonetta, kuten astianpesukonetta, vain 
silloin, kun olet kotona. Älä jätä konetta yksin päälle. Puhdis-
ta koneen nukkasihti käyttöohjeen mukaan.

Huolehdi märkätilan ilmankierrosta. Tarkista ilmanvaih-
tokoneet käyttöohjeen mukaan.

Puhdista ilmanvaihtoventtiilit pölystä vähintään kahdesti 
vuodessa. Pidä ne auki äläkä peitä niitä.

muut tilat
Tarkista palovaroitin kerran kuussa ja vaihda paristo vuosit-
tain.

Poista parvekkeelta roskat, vesi ja luo lumi.

kunnossapitovastuun jakautumiseen osakkeenomistajan ja yhti-
ön välillä voi vaikuttaa myös:
– Kiinteistön yhtiömuoto (vaikuttaa noudatettavaan lakiin)
– Yhtiöjärjestys
– Vastuunjakotaulukko
– Sopimukset
– Vian syy – aiheuttamisperiaate
– Yhtiökokouksen päätökset
– Yhdenvertaisuusperiaate

Kuten edeltä huomaamme, kunnossapitovastuun jakautumiseen 
voi joissakin tapauksissa vaikuttaa useampikin seikka. Mikäli sinua jäi 
askarruttamaan jokin asia kunnossapitovastuun jakautumisessa voit 
jättää aiheesta lakikysymyksen Kysy, vastaamme-palstallemme, jossa 
JuriNetin lakimiehet vastaavat jäseniemme kysymyksiin lakiasioissa.
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sa mukana. Loiste haluaa tukea suomalaista 
urheilua monella eri tavalla. On olemassa esi-
merkiksi tuote nimeltä Olympiasähkö, joka 
on Loisteen ja Olympiakomitean yhteinen 
tuote. Kun asiakas ostaa Olympiasähköä oh-
jaa Loiste jokaisesta maksetusta eurosta 2,5 
% suoraan nuorten lahjakkaiden urheilijoi-
den olympiavalmennukseen. Olympiasähkö 
ei maksa asiakkaalle ylimääräistä vaan tuo-
toista osa ohjataan hyvään tarkoitukseen.

”On hienoa tarjota asiakkaillemme uutta 
tapaa tukea hyvää tarkoitusta kuten tässä - 
suomalaista urheilua. Uskomme, että suo-
malaiset haluavat vaikuttaa valinnoillaan ja 
haluamme tarjota siihen uudenlaisen mah-
dollisuuden. Odotamme Olympiasähkön 
herättävän kiinnostusta asiakkaiden huo-

Loiste on uusi, suomalainen palvele-
va energiayhtiö. Loisteella (entiset 
E.ON-yhtiöt Suomessa)  on noin 200 

000 asiakasta ja se kuuluu Suomen suurim-
pien sähkönmyyjien joukkoon. Loiste toimii 
aktiivisesti Suomen sähkömarkkinoilla tar-
joten suomalaisille helppoa asiointia, hinnal-
taan kilpailukykyistä sähköä sekä tuotteita ja 
palveluita, jotka edistävät energiatehokkuut-
ta ja energiansäästöä. Sillä on sertifioitu ym-
päristöjärjestelmä, joka perustuu ISO 14001 
-standardiin. Loisteen toimipisteet sijaitsevat 
Helsingissä, Kajaanissa ja Kotkassa.

Loiste tsemppaa urheilua Olympiasähköllä
Kesällä 2014 Loiste on Loiste Eliittikisojen 
pääyhteistyökumppani ja on vahvasti menos-

Loiste on Eliittikisojen
pääyhteistyökumppani

Uutta Oma Energia -palvelussa:

Taloyhtiön isännöitsijä voi muodostaa ryhmiä niistä taloyhtiöistä, jotka ovat hänen asi-
akkaitaan. Hän voi tarkastella ja vertailla ryhmän kulutusta lähes samaan tapaan kuin yk-
sittäisen käyttöpaikan. Vertailu muiden käyttäjien ryhmiin ei kuitenkaan ole mahdollista.

Loisteen asiakkaat voivat seurata sähkönkäyttöään Oma Energia -palvelussa. Palvelun 
käytön ehtoina ovat, että asiakkaan käyttöpaikalla on tuntiluettava etämittari ja paikalli-
nen verkkoyhtiö voi lähettää Loisteelle tuntikohtaista tietoa asiakkaan sähkönkäytöstä.

Isännöitsijä voi tilata Oma Energia -palvelun tunnukset netin kautta. Hän voi seurata 
taloyhtiön kulutusta vuosi-, kuukausi-, viikko-, päivä- ja jopa tuntitasolla sekä kilowat-
titunteina että euroina.

oma Energia -palvelu
https://omaenergia.loiste.fi
Tilaa tunnukset tai tutustu palveluun antamalla tunnukseksi demo ja salasanaksi demo.

Yrityspalvelu puh. 0800 9 2100 (maksu-
ton) arkisin klo 8–20
yrityspalvelu@loiste.fi
www.loiste.fi

Pyydä sähkötarjous

Loiste Eliittikisat 2014

15.6. Lahti
13.7. Kuortane
20.7. Lapinlahti
24.7. Joensuu
24.8. Tampere

matessa helpon tavan tukea urheilua”, tote-
aa Katarina Ylikorkala, liiketoimintajohtaja, 
Loiste Sähkönmyynti.

Loiste Takuu
Loiste Takuu on yksinkertainen ja fiksu: säh-
kön hinta kiinnitetään määräajaksi - tavalli-
simmin yhdeksi tai kahdeksi vuodeksi eteen-
päin. Sähkön hinta pysyy samana koko sopi-
muksen ajan. Loiste Takuu on oikea valinta, 
kun yritys arvostaa turvallisuutta ja mahdol-
lisuutta pitkäjänteisesti suunnitella ja budje-
toida sähkönoston kustannuksia. Neuvomme 
mielellämme, milloin sähkön hinta kannattaa 
kiinnittää pidemmäksi aikaa.

Teksti: Reija Huttunen Kuvat: Loiste
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Ota yhteyttä ja laskemme Fortumissa sinulle tarjouksen.

Espoo, kauniainen, kirkkonummi, Järvenpää ja tuusula
Antti Hölsä, puh. 010 4521 077, antti.holsa@fortum.com

Joensuu
Kari Hiltunen, puh. 010 4564 869, kari.hiltunen@fortum.com

Kiinnostuitko Fortumin laiteuusintapalvelusta?

Uusi kaukolämpölaitteet vaivattomasti 
Fortumin laiteuusintapalvelun avulla!
Kun lämmönjakolaitteet ovat yli 20 vuotta 
vanhat, kannattaa ne uusia seuraavan viiden 
vuoden sisällä. Fortumin tarjoamalla Avaimet 
käteen -laiteuusintapalvelulla uusit kiinteis-
tösi lämmönjakolaitteet vaivattomasti yhte-
nä kokonaisuutena ja varmistat samalla nii-
den optimaalisen toimivuuden.

Fortum tutkii lähtötilanteen
Tutkimme tilanteen paikan päällä kiinteistön 
teknisessä tilassa ja sovimme sopivan aika-
taulun laiteuusinnalle.

Mitoitamme lämmönjakolaitteet
Mitoitamme kaukolämmön lämmönsiirti-
met, säätöventtiilit, pumput ja paisuntalait-
teet tämän päivän käyttövaatimuksia vas-
taaviksi. Laitemitoitus laaditaan kiinteistön 
lämmönkäyttötietojen perusteella ja se pe-
rustuu kiinteistön todelliseen lämmöntar-
peeseen.

Puramme ja asennamme  
lämmönjakolaitteet
Aluksi vanhat laitteet puretaan, jonka jälkeen 
uudet lämmönjakolaitteet asennetaan am-
mattitaitoisen urakoisijamme toimesta. Lai-
teuusintapalveluun kuuluvat lämmönjako-
laitteet ja niiden asentamiseen liittyvät työt 
mm. lämmityksen ja lämpimän käyttöveden 
lämmönsiirtimet, automatiikka, pumput, 
putkivarusteet, varolaitteet sekä sähkö- ja 
rakennustekniset aputyöt. Lopuksi teknisen 
tilan lattia voidaan maalata hohtavan siistik-
si. Tekninen tila on taas uudenveroinen. Saat 
kahden vuoden takuun laitteille ja työlle!

Varmistamme, että uudet laitteet  
toimivat moitteettomasti
Asennuksen jälkeen tarkastamme, että lait-
teet toimivat niin kuin on suunniteltu ja var-
mistamme, että lämmönjakokeskus on sää-
detty ja viritetty oikein. Tarkastuksesta asi-
akas saa pöytäkirjan.

Laiteuusintapalvelulla 
lämmönjakolaitteet helposti uusiksi

Teksti: Satu Evilampi Kuvat: Fortum

Fortumin laiteuusintapalvelu on taloyhtiölle vaivaton ja turvallinen 
tapa huolehtia kiinteistön lämmönjakolaitteiden uusimisesta.

Laiteuusintapalvelu
MITOITAMME

ASENNAMME TARKASTAMME

TUTKIMME

228661_Fortum_Lammonjakelulaitteiden_uusintapalvelun_palvelukuvaus.indd   1 25.4.2014   9.24
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Lämmityskustannusten nousu aiheutti harmaita 
hiuksia kaukolämpöverkkoon kuuluneessa rivita-
loyhtiössä. Muutama vuosi sitten Siljalantiellä siir-
ryttiin maalämpöön.

Tuusulan Jokelaan vuonna 
2005 valmistunut Silja-
lantien rivitaloyhtiö läm-

peni alun perin kaukolämmöllä. 
Lämpölaskun hinnat nousivat ja 
paineet yhtiövastikkeiden korot-
tamiseen olivat kovia joka vuo-
si. Taloyhtiössä mitta alkoi tulla 
täyteen.

– Laskimme, että Fortumin 
kaukolämpöverkossa hinnat nou-
sivat tuohon aikaan 12–14 %:a 
vuodessa. Se vaikutti asumiskus-
tannuksiin niin paljon, että pää-
timme kartoittaa muita vaihtoeh-
toja. Näissä olosuhteissa maaläm-
pö osoittautui parhaaksi ratkai-
suksi, kertoo taloyhtiön hallituk-
sen puheenjohtaja Aulis Piirainen.

Huolelliset valmistelut
Piirainen tutustui lämmitysrat-
kaisuihin ja vertaili vaihtoehtoja 
muiden muassa Suomen Läm-
pöpumppuyhdistyksen SULPU:n 
verkkosivuilla. Arvioinnin jälkeen 
taloyhtiön hallitus pyysi tarjouk-
sen kuudelta maalämmön toi-
mittajalta.

Piirainen kertoo yllättyneensä 
tarjousten hintahaitarista, joka 
venyi 60 000 ja lähes 90 000 eu-
ron välillä.

– Olimme varautuneet vuoro-
kauden mittaiseen käyttöveden 
katkoon, mutta lopulta työt ete-
nivätkin huomattavasti nopeam-
min. Ja kun porausten aikaan 
lämpötila oli plussan puolella, 
ei väliaikaisia lämmitysjärjestel-
miäkään tarvittu.

Maalämpöä riittävästi
Ennen maalämpöön siirtymistä 
Siljalantien kymmenen asunnon 
rivitaloyhtiö käytti lämmityse-
nergiaa vuosittain noin 150 000 
kilowattituntia. Käyttöönoton 
jälkeen kallioperästä tuotettava 
lämpö on riittänyt talven kovim-
millakin pakkasilla.

– Olen muutaman kerran pyy-
tänyt tietoja 
IVT-jälleen-
m y y j ä l t ä 
vastussäh-
kön kulu-

”Lähtökohtana oli saada 
asumiskustannukset  

hallintaan”

– Muihin valmistajiin verrat-
tuna IVT:n tarjouksessa vaikutti-
vat eniten kilpailukykyinen hinta 
ja IVT Greenlinen tekninen taso, 
Piirainen kertoo.

Päätöstä uuteen lämmitysmuo-
toon siirtymisestä vauhditti myös 
IVT:n jälleenmyyjän vieraileminen 
taloyhtiön yhtiökokouksessa.

– IVT-jälleenmyyjä Jari Ka-
nervo tuli yhtiökokoukseemme 
kertomaan IVT:sta ja vastaili asi-
antuntevasti asukkaidemme ky-
symyksiin. Sen jälkeen päätimme 
vaihtaa maalämpöön, ja sopimus 
Fortumin kaukolämmöstä irtisa-
nottiin saman tien.

Luvat kuntoon ja töihin
Kun maalämpöasiantuntijoiden 
laatima poraussuunnitelma sai 
siunauksensa kunnan viranomai-
silta, kaikki oli valmista töiden 
aloittamiselle. Rivitaloyhtiön ton-
tille tehtiin lokakuussa 2012 kol-
me porakaivoa keskimäärin 220 
metrin syvyyteen. Poraukset kes-
tivät noin kaksi viikkoa. Piirainen 
kiittelee, ettei asumiselle aiheu-
tunut haittaa 
tontilla tapah-
tuneista po-
rauksista huo-
limatta.

tuksesta. Homma sujuu käteväs-
ti, kun heidän järjestelmissään 
lukemat pystytään antamaan 
etänä, Aulis Piirainen kertoo.

Siljalantien rivitalojen siirryt-
tyä maalämpöön myös toinen lä-
hellä sijaitseva taloyhtiö on pää-
tynyt samaan ratkaisuun.

– Yhtiöidemme yhteinen ti-
lintarkastaja vertaili energian-
kulutusta taloyhtiöiden välillä ja 
vinkkasi öljylämmitteiseen talo-
yhtiöön maalämmöstä. Vertailu-
lukemat itsekin nähneenä en ih-
mettele, että pian oli naapurissa 
päätös tehty ja poraukset käyn-
nissä, Piirainen kertoo.

Tarkasti lämmitysenergiarat-
kaisuihin perehtynyt Piirainen 
suosittelee maalämpöä muillekin 
rivitaloasujille.

– Lähtökohtana oli saada asu-
miskustannukset hallintaan, ja 
siinä onnistuttiin. Lämmöntuot-
to on kustannustehokasta ja ym-
päristöystävällistä. Kun maape-
rässä on lämpöä vaikka kuinka 
paljon, olisi järjenvastaista jättää 
se hyödyntämättä.

Yksi toive taloyhtiön halli-
tuksen puheenjohtajalla kuiten-
kin on.

– Kahdeksan vuotta kovas-
sa käytössä ollut kaukolämmön 
vaihdin jäi tekniseen tilaamme 
täysin tarpeettomaksi. Sen kun 
vielä saisi myytyä, Aulis Piirai-
nen naurahtaa.

– Olen aiemmin asunut vain kaukolämpöverkkoon 
kuuluneissa asunnoissa, joissa kaukolämmön hinnan 
nousu nosti myös hoitovastikkeita. Maalämmössä 
kustannukset ovat paremmin ennustettavissa, taloyh-
tiön hallituksen puheenjohtaja Aulis Piirainen toteaa.

Siljalantiellä laitettiin 

lämmityslaskut 
ojennukseen
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Kiinteistö Oy Kukkasmäki Mäntsälän keskustassa 

siirtyi  
hybridilämmitysaikaan

Koy Kukkasmäki on lämmennyt valmistumisestaan (1991) saakka kaukolämmöllä.  
Kesällä 2011 Koy Kukkasmäen pääasialliseksi lämmitysjärjestelmäksi asennettiin 
maalämpö. Kiinteistö on edelleen kaukolämpöverkossa ja kaukolämpöä käytetään 
tarvittaessa. Maalämmön tuottama lämmitysenergia kattaa kiinteistön tarpeesta 
nyt yli 90 prosenttia ja kaukolämmön tarve on enää 10 %:a alkuperäiseen tilantee-
seen verrattuna. 

Investointi tulevaisuuteen kustannusten 
kautta
Lämmitysjärjestelmän muutoksessa yleisim-
min esiin nousevat energiakustannukset ja 
-politiikka. Taloyhtiön hallituksen puheen-
johtaja Matti Hietula sanoo lämmityskus-
tannusten alentamisen olleen projektin al-
kamisen suurin syy.

– Kustannukset ovat merkittävä tekijä tä-
män kokoisessa rakennuksessa. Kaukoläm-
mön hinta on noussut hyvin voimakkaasti 
viime vuosina. Vaikka maakaasulla tuotettua 

kaukolämpöä pidetään suhteellisen ympäris-
töystävällisenä, voi valtiovallan energiapoli-
tiikka aiheuttaa tulevaisuudessa verotuksen 
kautta maakaasuun hinnankorotuksia ja sitä 
kautta kaukolämpökustannusten nousua. 
Maalämpö sen sijaan on yksiselitteisesti ym-
päristöystävällinen vaihtoehto. Mietimme 
tarkkaan myös tulevaisuuden investointeja.

Maalämpö nousi esiin vaihtoehtona en-
simmäisen kerran jo vuonna 2009 – muiden 
vaihtoehtojen ohella. Lämmityskustannusten 
nousua tarkasteltiin isännöitsijän tilastoista. 

Hän laati energiaremontin arviointia varten 
kulutilastot lämpö- ja sähkökustannuksista 
vuodesta 1996 alkaen. Kaikille oli selvää, että 
lämmityskustannuksissa oli voitava säästää.

Maalämpöjärjestelmän toimittajaksi va-
littiin saksalaista energiatehokkuutta. STIE-
BEL ELTRONilla on lähes 40 vuoden koke-
mus lämpöpumpputekniikasta ja uudistuviin 
energialähteisiin liittyvien tulevaisuuden rat-
kaisujen kehittämisestä.

Maa
läm

pö

+

kau
kolä

mpö
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Pieni tontti – pienet tilat
Tontti, jolla kiinteistö sijaitsee, on pieni. 
Lämpökaivot saatiin silti porattua asfaltoi-
dulle pihalle. Samoin kiinteistön tekninen 
tila on pieni. Hakkeen tai pelletin käyttämi-
nen ei varastotilojen puutteen vuoksi tullut 
kysymykseen. Teknisen tilan käyttöön oli 
otettava lisää tilaa viereisestä urheiluväline-
varastosta. Nyt tekniseen tilaan mahtuu hy-
vin sekä uusi maalämpöpumppu varaajineen 
että kaukolämmön jakokeskus.

Myös järjestelmän käytön vaivattomuut-
ta painotettiin. Maalämmön eteen ei tarvit-
se tehdä mitään eikä myöskään ostaa kalliita 
ylläpitopalveluja. Suuri-ikkunaisen apteekki-
tilan kannalta maalämpöjärjestelmän etuna 
pidettiin lämpökaivojen käyttöä vapaajääh-
dytykseen kesäkuumalla.

Lämmitysjärjestelmän ensisijainen  
lämmönlähde on maalämpö
LVI-insinööri Vesa Lassila Insinööritoimisto 
Vesi & Watti Oy:stä kertoo, että maalämpö 
suunniteltiin kaukolämmön rinnalle.

– Järjestelmä mitoitettiin niin, että maa-
lämmöllä lämmitetään käyttövesi ostoener-
giahintojen ja laitteiston COP:n perusteella 
määritettyyn kokonaisuuden kannalta talou-
dellisesti järkevimpään lämpötilaan ja loppu 
lämpötilan nosto hoidetaan kaukolämmöllä. 
Lämmitysverkostossa lämmitys hoidetaan en-
sisijaisesti maalämmöllä. Tarvittaessa meno-
veden lämpötilaa nostetaan kaukolämmöllä.

Järjestelmän mitoituksessa ja lämpöti-
lavalinnoissa on otettava huomioon kauko-
lämpöveden jäähtymä sekä patteriverkoston 
paluulämpötila, jotta se ei nouse liian kor-
keaksi. Lämpökaivojen mitoituksessa otet-
tiin huomioon myös liikehuoneistojen jääh-
dytystarpeet.

Energiaremontti edellytti muutamia muu-
toksia lämmitysverkossa: patteriverkoston 
perussäätömitoitus laskettiin uudelleen, 

patteriventtiilit vaihdettiin sekä verkostot 
perussäädettiin. Sähköpääkeskuksesta teh-
tiin uudet syötöt uudelle lämmityksen ryh-
mäkeskukselle. Nykyinen lämmönjakokeskus 
jäi entiselleen ja sen toimintoja seurattiin 
lämmityskauden alku, jonka jälkeen tehtiin 
mahdollisesti tarvittavat säätöventtiileiden 
vaihdot sekä tilausvesivirtamuutokset. Ole-
tettua käyttöikää oli jäljellä vielä sen verran, 
ettei sen uusintaan nähty perusteita.

Maalämpöä ei nähdä Mäntsälässä  
kaukolämmön kilpailijana
Mäntsälän Sähkö Oy:n toimitusjohtaja Esa 
Muukka ei halua nähdä maalämpöä sellaise-
naan kaukolämmön kilpailijana, sillä Suomi 
on sitoutunut hyvin tiukkoihin ilmastota-
voitteisiin. Suomessa kaukolämmön tuotan-
nossa käytetään paljon biopolttoaineita ja 
erityisesti sähkön- ja lämmön yhteistuotan-
toa. Se on Mäntsälässäkin tavoitteena. Siksi 
kaukolämpöä tarvitaan jatkossakin eikä kau-
kolämpö olekaan menettämässä suosiotaan. 
Siellä, missä kaukolämpöä ei ole saatavissa 
tai järkevin kustannuksin rakennettavissa, 
maalämpö on ilman muuta hyvä ratkaisu. 
Kaukolämmön piirissä olevien kiinteistöjen 
on toki taloudellisesti ja ympäristön kannal-
ta järkevää sitä myös hyödyntää.

kohde: 
Liike- ja asuinkerrostalo Mäntsälässä
Rakennusvuosi ja koko: 1991, kerrosala 
noin 1929 m², huoneistoala 1590 m²
Vanha lämmitysjärjestelmä ja kulutus: 
Kaukolämpö, n. 270 MWh/v
nykyinen lämmitysjärjestelmä:
Stiebel Eltron WPF 66 (67kW), Stiebel 
Eltron 2 kpl SBB 1001 lämminvesivaraa-
jat, Stiebel Eltron 2 kpl SBP 1500 E pus-
kurivaraajat
lämmönjakojärjestelmä:Alkuperäinen 
patteriverkosto, jossa patteriventtiilit uu-
sittu ja perussäädöt tehty uudelleen
lämmönkeruujärjestelmä: Lämpökaivot
käyttöönottoajankohta: 1.6.2011 
ostoenergian kulutus ennen maaläm-
pöinvestointia (kaukolämpö): 
270 MWh/vuosi
ostoenergian kulutus nyt (kaukolämpö 
+ maalämpö yhteensä):
104 MWh/vuosi
säästö ostoenergiassa: 166 mWh/vuosi
lämpöpumpulla tuotetun energian hinta 
on ollut alle 35 e/mWH

Kiinteistö Oy Kukkasmäki

Taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja Matti Hietula.Tekninen tila.Varaajat.

Erilaiset hybridijärjestelmät antavat kui-
tenkin hyvin mielenkiintoisia mahdollisuuk-
sia ympäristöystävälliseen lämmitysenergian 
tuottamiseen ja niiden toimivuutta on syytä 
kokeilla. Maalämmön avulla voitaisiin to-
teuttaa jatkossa vaikkapa haja-asutusalueel-
la sijaitsevien uusien pientaloalueiden alue-
lämpöverkkoja.

www.stiebel-eltron.fi

Lue lisää
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Lähes palamaton SPU Eriste
sopii myös osastoiviin rakenteisiin

Mika Waltarin kouluun Pornaisissa asennetaan passiivitasoinen seinäraken-
ne, jossa on 150 mm:n SPU AL ja sen päällä 100 mm:n SPU FR-eriste.
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Katso videot palotesteistä ja 
tuloksista

www.spu.fi/suunnittelu/paloturvallisuus

SPU Eristeet ovat paloturvallinen ratkaisu pientaloista aina 
P1-paloluokan kerrostaloihin. SPU Eristeitä käytetään myös 
paloa osastoivissa rakenteissa ja palo-ovissa. Palomääräyk-
set eivät ole pysyneet paloturvaominaisuuksien kehitys-
vauhdissa mukana, sillä ne eivät tunne lähes palamatonta 
eristettä.

”SPU Eristeiden paloturvaominaisuuksia 
on kehitetty niin pitkälle, että ne ovat 
hyvin lähellä palamattomia materiaaleja. 

Palomääräykset ja –ohjeet eivät ole pysyneet 
tuotteiden kehityksen mukana, sillä jako pa-
lamattomiin ja palaviin ei huomioi sitä että 
palava lämmöneriste voi olla palo-ominai-
suuksiltaan näin hyvä”, johtava asiantuntija 
Esko Mikkola KK-Palokonsultti Oy:stä sanoo.

”Palaviksi luokitellut eristeet tulisi jakaa 
myös määräyksissä ainakin kahteen tai kol-
meen suoritustasoon sen mukaan miten ne 
palavat ja muodostavat lämpöä, koska pala-
vien eristeiden palo-ominaisuuksissa on erit-
täin suuria eroja. Tehokkailla lämmöneristeil-
lä saavutetaan paljon hyötyjä rakennusten 
energiatehokkuuden parantamisessa ja siksi 
määräykset ja ohjeet olisi tärkeää saada ajan 
tasalle”, Mikkola jatkaa.

Yhtenäiset kansalliset soveltamisohjeet 
helpottaisivat sellaisten tehokkaiden läm-
mön eristeiden käyttöä joilla saavutetaan 
hyvä paloturvallisuus. Mikkolan mukaan 
näin voitaisiin vähentää paikkakunta- ja 
kohdekohtaista harkintaa ja siitä aiheutuvia 
eroja lämmöneristeiden käytössä ja varmis-
taa myös yhtenäinen paloturvallisuuden taso.

Mikkola toimi aiemmin VTT:llä palotur-
vallisuuden johtavana tutkijana. Hän on laa-
jasti perehtynyt paloturvallisuusluokituk-
seen ja ollut mukana tekemässä erityyppis-
ten rakennustuotteiden palokokeita ja alan 
standardeja.

”SPU Eristeiden paloturvallisuus on pala-
viksi luokitelluissa eristeissä maailman kär-
keä”, Mikkola sanoo.

Uuden sukupolven paloturvallisuutta
Polyuretaaneista vanhemmat PUR-tuotteet 
olivat itsestään sammuvia ja toisen sukupol-
ven PIR-tuotteet ovat paloa hidastavia. SPU:n 
uuden sukupolven EFR-polyuretaani toimii 
jo paloeristeenä, eli nostaa edelleen palotur-
vallisuutta samalla kun myös muut ominai-
suudet eli lämmöneristävyys ja ekologisuus 
ovat entistä parempia.

Tuoteperheeseen kuuluvan SPU FR:n pa-
loluokka on B-s1, d0. Se soveltuu kohteisiin, 
joissa lämmöneristeeltä vaaditaan erittäin 
hyvää palonkestoa.

SPU FR:ää voidaan VTT:n sertifikaatin 
mukaan käyttää suojaamattomana esimer-
kiksi kerrostaloissa P1-paloluokan tuule-
tusraollisissa seinärakenteissa. Lämmöne-
risteen pintaan ei tarvitse asentaa erillistä 
palonsuojavillaa tai kipsilevyä, mikä paran-
taa entisestään polyuretaanin kilpailukykyä. 
Yksinkertaisempi rakenne säästää materiaa-
leja ja työtä.

lisen palomitoituksen osalta se tarkoittaa 
vähemmän palokuormaa lämmöneristeiden 
lisäksi myös rungon ja muiden rakennusma-
teriaalien osalta.

”Esimerkiksi puurunkoisen seinäraken-
teen sisältämässä palokuormassa ei ole oleel-
lista eroa kun käytetään SPU Eristettä tai 
palamatonta mineraalivillaeristettä, koska 
palamatonta eristettä tarvitaan heikomman 
lämmöneristävyyden takia selvästi paksumpi 
kerros ja se vaatii siten enemmän puukoola-
usta kuin SPU Eriste”, Mikkola sanoo.

Muovipohjaiset eristeet kuuluvat kaikki 
samaan palavien ryhmään määräysten ul-
koseiniä koskevassa osassa, vaikka niiden 
paloturvallisuudessa on valtavia eroja. Po-
lyuretaani on kertamuovi joka ei sula, kos-
ka polymeerirakenteen kemialliset sidokset 
kestävät hyvin lämpöä. Polyuretaanin sytty-
mislämpötila liekistä on yli 300 astetta ja it-
sesyttymislämpötila yli 400 astetta. Polysty-
reenit taas ovat kestomuoveja, joita voidaan 
sulattaa ja valaa uudelleen uusiksi tuotteiksi, 
ja niiden muodonmuutokset alkavat jo sadan 
asteen lämmössä.

Palava irtain todellinen riski
Kaikista materiaaleista muodostuu palaessa 
myrkyllisiä kaasuja, joista kaikkein vaarallisin 
on hiilimonoksidi. Yli 90 % palokuolemista 
johtuu juuri hiilimonoksidista.

Polyuretaanin palokaasut ovat saman-
kaltaisia kuin puun, korkin tai muiden luon-
nonmateriaalien palaessa muodostuvat savu-
kaasut. Jos verrataan puun tai korkin pala-
mista samaan määrään polyuretaania, muo-
dostuu puun ja korkin palamisesta huomatta-
vasti suurempi määrä myrkyllisiä yhdisteitä.

Irtaimiston palokuorman sisältöä ei sää-
dellä, joten irtaimiston palamiseen liittyvät 
myrkyllisten kaasujen riskit ovat oleellisesti 
suurempia kuin rakenteissa välittömältä pa-
loaltistukselta suojattujen eristeiden aiheut-
tamat riskit.

Esko Mikkola painottaa, että käytännös-
sä rakenteiden sisältämä palokuorma on pie-
ni verrattuna huoneistojen sisällä olevaan, 
huonekaluista ja tavaroista muodostuvaan 
palokuormaan.

”Tulipaloissa palaa käytännössä irtain, 
mikä on palotilanteessa todellinen henki-
löturvallisuuden ongelma, eivät kiinteät ra-
kenteet.”

”Tulipalotilanteessa eriste hiiltyy eikä le-
vitä paloa. Myös eristeen lämmöntuotto on 
tulipalossa pieni pinta-alayksikköä kohti”, 
Esko Mikkola sanoo.

Jopa osastoivissa EI60 -rakenteissa läm-
möneristeenä voidaan käyttää pelkästään 
SPU Eristettä, koska sen hiiltyminen tarkoit-
taa lämpörintaman hallittua etenemistä ra-
kenteen läpi palotilanteessa samaan tapaan 
kuin palamattomilla eristeillä. SPU Eriste ei 
myöskään levitä paloa pisaroimalla.

Rakenteita on testattu polttokokein Suo-
messa ja Norjassa hyväksytyissä testauslai-
toksissa.

Seinärakenteissa tunnin osastoivuus
Testien perusteella SPU Eristeiden käyttö-
alueita on voitu laajentaa hyvin monenlai-
seen käyttöön.
”SPU FR -eristeellä saavutetaan seinära-
kenteissa tunnin ja yläpohjarakenteissa 45 
minuutin osastoivuus- ja kantavuusvaati-
mukset.”

SPU:n internetsivuilla on rakennekuvat 
paloseinistä EI60 ja REI60 sekä katon palo-
suojarakenteesta REI45 osoitteessa www.
spu.fi/suunnittelu/palosuojarakenteet/. Sa-
man sivun taulukosta voi ladata testiraportit 
kustakin rakenteesta sekä detaljipiirustukset.

Polyuretaanieristeiden lämmöneristävyys 
on tavanomaisiin eristeisiin verrattuna yli 
50 prosenttia parempi, jolloin rakenteista 
tulee huomattavasti ohuempia. Rakenteel-
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Ehkäise vesivuodot 
ajoissa

Vesivahinkojen määrä on kasvanut rajusti viime vuosien aikana johtuen pääasiassa ra-
kennuskannan vanhenemisesta, vettä käyttävien laitteiden lisääntymisestä sekä vää-
ristä rakennustekniikoista. Vakuutusyhtiöt maksavat vuosittain korvauksia reilusti yli 
30 000 vesivahingosta, mutta todellinen määrä saattaa olla huomattavasti enemmän-
kin, sillä kaikkia vahinkoja ei ilmoiteta vakuutusyhtiöön.

Mistä vesivuodot aiheutuvat
Useimmiten vesivuodot aiheutuvat talous-
vesijärjestelmän vioista ja vanhenemisesta. 
Korroosio, erilaiset asennusvirheet sekä hei-
kot liitokset voivat aiheuttaa vaikeasti havait-
tavia putkivuotoja. Vesivahingon aiheuttajia 
voivat olla myös kodinkoneet, kuten pyykin- 
ja astianpesukoneet, kylmäkalusteet sekä 
lämminvesivaraajat. Laitteiden aiheuttamien 
vuotojen syynä voi olla kyseisen laitteen lii-
tosten syöpyminen, väärä asennustapa tai 
huolimaton käyttö. Ongelmia voivat lisäksi 
aiheuttaa kodin märkätiloissa huonosti tii-
vistetyt läpiviennit tai huolimattomasti tehty 
lattiakaivon sekä vesieristeen välinen liitos, 
jonka seurauksena vesi pääsee salakavalasti 
tuhoamaan rakenteita.

Vahinkojen ennaltaehkäisy
Sekä kosteusvaurioihin että vesivuotoihin 
voidaan vaikuttaa ennakoivilla toimenpi-
teillä. Kosteusvauriota pitää osata ehkäistä 
ennalta jo rakentamisvaiheessa, jotta säästy-
tään ikäviltä yllätyksiltä asumisaikana. Kos-
teusvaurion syynä on useimmin suunnitte-
lu-, asennus- ja/tai käyttövirheestä johtuva 
tapahtuma.

Vesivuodoissa vauriot eivät välttämättä 
synny äkkiä, vaan ne voivat olla pienen vuo-
don pitkän ajan kuluessa aiheuttamia. Myös 
äkillisiin vesivuotoihin voi varautua ja niitä 
voi pyrkiä aktiivisesti ennaltaehkäisemään 
omilla toimillaan.

Putkistoissa huomioitavaa
Rakennus- ja korjaustöitä tehdessä on va-
rottava lyömästä nauloja seinissä tai yläpoh-
jassa kulkeviin putkistoihin. Putkistojen si-
jainnit tulee selvittää joko piirustuksista tai 
käyttämällä rakenneilmaisinta. Putket tulee 
asentaa siten, että vuodon sattuessa vahinko 
havaitaan mahdollisimman nopeasti. Hyviä 
ratkaisuja ovat pinta- ja suojaputkiasennuk-
set sekä koteloinnit. Vesijohtojen ollessa nä-

Vesivahingon aiheuttajia voivat olla 
kodinkoneet, kuten pyykin- ja astian-
pesukoneet. Ongelmia voivat aiheut-
taa myös esimerkiksi kodin märkäti-
loissa huolimattomasti tehty lattiakai-
von ja vesieristeen välinen liitos
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– Tarkista täyttöletkun liittimet säännölli-
sesti

– Uusi täyttö- ja poistoletkut 5-10 vuoden 
välein

– Vesitiivis lattia pesukoneen alla helpottaa 
vuotojen havaitsemista

– Sulje pesukoneen hana aina, kun et käytä 
pesukonetta

– Älä käytä pesukonetta ilman valvontaa
– Älä jätä pesukonetta käyntiin, kun menet 

esimerkiksi töihin, kauppaan tai nukku-
maan.

Kylmäkalusteet voivat tiputella vettä
Jääkaappien ja pakastimien automaattisu-
latus saattaa tiputella vettä lattialle, joten 
laitteiden alla on hyvä olla esimerkiksi vesi-
tiivis lattia tai kaukalo. Sulatusjärjestelmän 
ajoittainen tarkastus on myös paikallaan – 
varsinkin silloin, kun laite on sijoitettu kiin-
tokalusteisiin ulkoseinälle.

Tuuletusviemäreiden huolellinen asennus
Tuuletusviemäri eristetään aina, kun se si-
jaitsee kylmässä tilassa, kuten esimerkiksi 
ullakolla. Tuuletusviemärin läpiviennit ve-
sikaton ja välipohjan läpi on tiivistettävä 
huolellisesti.

Lämminvesivaraajan tarkistus
Lämminvesivaraajan aiheuttamat vuotova-
hingot ovat yleensä seurausta säiliön puhki-
syöpymisestä. Varaaja tulisikin sijoittaa lat-
tiakaivolla varustettuun tilaan, jos se ei ole 
kuitenkaan mahdollista, tulisi varaajan alle 
asentaa vesitiivis kaukalo tai alusta. Veden 
laadusta riippuen varaajan käyttöikä on 15–
20 vuotta, joskus vain 5–10 vuotta. Lämmin-
vesivaraajasta on hyvä tarkistaa aika ajoin 
mm. sinkkianodit, varaventtiilin toiminta ja 
yhteiden tiiviys.

Märkätilat vaativat erityistä tarkkuutta
Pesu- sekä suihkutiloissa kannattaa välttää 
turhia putkien läpivientejä. Välttämättömät 
läpiviennit on tiivistettävä vedenkestävällä 
silikonilla. Suositus on asentaa käyttövesijoh-
dot ns. yläasenteisena höyrynsulun sisäpuo-
lelle ja käyttölaitteiden putket pinta-asen-
nuksena ylhäältä alaspäin.

Lattiakaivo sekä siihen liittyvä vedene-
ristys on asennettava oikein. Lattiakaivon 
kanssa tulee käyttää vain siihen malliin hy-
väksyttyä korokerengasta. Lattiakaivo on 
myös muistettava puhdistaa säännöllisesti.

Märkätiloissa hanojen peitelevyjen alle 
jäävät läpiviennit, putkikannakkeet, ruuvin ja 
mutterin reiät on tiivistettävä hyvälaatuisella 
märkätilan silikonilla. Läpiviennin tiivistyk-
sen tulee olla kestävä ja sen kunto kannattaa 
tarkistaa 5-10 vuoden välein. Lattian läpi teh-
täviä läpivientejä tulee välttää.

Vesijohdot tulisi tuoda pesuhuoneisiin 
ensisijaisesti yläkautta ja pinta-asennukse-
na. Läpivientien teossa tulee olla tarkkana, 
sillä läpivientien tulee olla oikean kokoisia, 
ei liian suuria. Suihkun sekä ammeen koh-
dalla läpivientejä tulee välttää.

Ulkopuolelta tuleva kosteus
Huolehdi sadevesien viemäröinnistä sekä sa-
laojien toimivuudesta ja tarkkaile myös put-
kiston, kaivojen sekä pumppaamon kuntoa 
ja toimivuutta. Tarvittavat huolto- ja korja-
ustoimenpiteet tulisi tehdä säännöllisesti.

Tarkkaile vuotovahingosta kertovia 
merkkejä
Kaikesta ehkäisevästä toiminnasta huolimat-
ta saattaa talosta joskus löytyä merkkejä ve-
sivahingosta. Jotta vahinko ei pääsisi yllät-
tämään suuruudellaan, kannattaa jatkuvasti 
seurata mahdollisia ”vuotovihjeitä” ja tehdä 
ajoittain perusteellinen kuntotutkimus. Ole-
malla aktiivinen ja tekemällä säännöllisen 
katsastuksen omaan kiinteistöönsä voi vält-
tää suurempien vahinkojen synnyn. Mitä pi-
dempään vettä ehtii vuotaa rakenteisiin, sitä 

kyvillä tai asennussokkelissaan on vuodon 
sattuessa korjaustyöt helpompi suorittaa.

Useimpien vesivahinkojen syynä ovat vuo-
tavat liitokset. Mikäli mahdollista, liitokset 
kannattaa keskittää sellaiseen tilaan, jossa 
vesivuodot on helppo havaita ja ne eivät pää-
se aiheuttamaan suurta vahinkoa.

Putkien jäätyminen ja halkeaminen on 
yksi yleisistä vesivahingon syistä. Jotta put-
ket eivät pääsisi niin herkästi jäätymään, suo-
sitellaan, että putkia ei asenneta ulkoseinille 
eikä muihinkaan kylmyydelle alttiisiin paik-
koihin. Palo- ja sähköturvallisuuden takia jää-
tyneiden putkien sulattaminen on ainoastaan 
alan ammattilaisten tehtävä.

Astian- ja pyykinpesukone  
– kytke ja käytä huolella
Lähes joka viides talojen vesivahingoista ai-
heutuu astian- ja pyykinpesukoneista sekä 
lämminvesivaraajista. Astian- ja pyykinpesu-
koneiden aiheuttamat vahingot olisivat hel-
posti estettävissä kytkemällä ja käyttämällä 
laitteita huolella. Yleisimpiä vahingon aiheut-
tajia ovat täyttöletkun liittimen löystyminen 
ja poistoletkun murtuma. Myös tiivisteiden 
kuntoa kannattaa tarkkailla, sillä tiivisteet 
voivat hapertua ajan saatossa ja aiheuttaa 
vesivahingon. Kytkentäletkujen vuoto py-
syy helposti huomaamattomana ja paljastuu 
vasta kosteusvaurioiden perusteella. Uusissa 
pesukoneissa on tulvasuoja, mutta se ei estä 
vuotoa täyttöletkusta.

Pesukone on liitettävä vesijohtoverkostoon 
omalla hanalla ja hyväksytyllä paineenkestä-
vällä täyttöletkulla. Itse hana on sijoitettava 
näkyvälle paikalle, jolloin sen muistaa helposti 
käytön jälkeen sulkea. Hanan sulkeminen te-
kee täyttöletkun ”paineettomaksi” ja estää si-
ten vesivahinkojen synnyn. Pesukoneen pois-
toletku on puolestaan asennettava kiinteästi 
asennusohjeen mukaisesti siten, että konee-
seen ei tapahdu takaisinvirtausta. Poistolet-
kun tiiviys sekä kunto tulee tarkistaa määrä-
ajoin, esimerkiksi kaksi kertaa vuodessa. 

Pesupöydän sekä astianpesukoneen alla 
olevan lattiapinnan tulee olla tiivis ja tiivis-
tyksen tulee nousta jopa seinälle niin, että 
mahdollinen vuotanut vesi valuu näkyviin 
pesupöydän sekä astianpesukoneen eteen.

näin torjut astian- ja pyykinpesukoneiden 
vuotovahingot
– Sijoita pesukone lattiakaivolliseen tilaan, 

jos suinkin mahdollista
– Asenna pesukonehana näkyvälle paikalle, 

esimerkiksi pesupöydän hanan yhteyteen
– Käytä vain valmistajan suosittelemaa ja 

pesukoneeseen tarkoitettua paineenkes-
tävää letkua. Astianpesukoneen alle on sijoitettava muovikaukalo, 

ellei lattiamateriaali ole vesitiivis.
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suuremmasta vahingosta ja edessä olevasta 
remontista puhutaan.

toimenpiteisiin on ryhdyttävä välittömäs-
ti, jos rakenteissa:
– rappaus irtoaa ja lohkeilee
– kalkkia esiintyy betoni- ja tiilipinnoilla
– maali irtoaa lattian rajasta
– maalin väri muuttuu
– puu tummuu
– levy turpoaa
– liimattujen mattojen tai vinyylilevyjen sau-

mat irtoilevat
– parketti irtoilee tai turpoaa
– homepilkkuja alkaa esiintyä
– vettä ilmestyy huonetiloihin
– ilmassa on ummehtunut ja paha haju 

Jos putkistossa:
– vesimittarin näyttö muuttuu esim. 2-3 

tunnin aikana, vaikka hanat ovat kiinni
– kuuluu sihisevää vuotoääntä
– paineenkorotuspumppu käy usein toistu-

vasti
– kylmävesihanasta tulee lämmintä vettä
– joudut jatkuvasti lisäämään vettä lämmi-

tysverkostoon
– pattereita joudutaan usein ilmaamaan
– vesi- ja jätevesilasku kasvaa tuntuvasti
– lämmityskulut nousevat
– talousvedessä on maku- ja värihaittoja

Vesivahinkojen korjaaminen on hankalaa
Vesi- tai kosteusvaurioiden paljastuessa on 
niiden syy aina selvitettävä ennen korjaus-

töiden aloittamista. Rakenteelliset virheet 
on saatava korjattua, jotta vahinko ei pää-
sisi uusiutumaan. Vesivahinkojen korjaami-
nen on yleensä kallista sekä hankalaa. Usein 
rakenteita joudutaan purkamaan, kuivat-
tamaan sekä uusimaan suuremmalta alal-
ta kuin aluksi ehkä olisi kuvitellut. Yleensä 
korjauksen aikana asuminen joko vaikeutuu 
tai on remontin aikana pahimmillaan jopa 
mahdotonta. Vahingon laajuudesta riippu-
en pelkkä kuivaus voi kestää viikkoja, ellei 
jopa kuukausia. 

Kun vuoto havaitaan, on huolehdittava sii-
tä, että korjaukset suunnittelee asiantuntija 
ja toteutuksen tekee ammattimies. Kun ha-
vaitset vahingon, ota yhteyttä isännöitsijään, 
huoltomieheen tai LVI-asennusliikkeeseen.

Rikkoontunut astianpesukone 
aiheutti keittiössä vesivahingon. 
Vaikka vuotava vesi havaittiin 
melko pian, kerkesi se levitä 
myös viereisiin huoneisiin.

Turvaa vakuutuksesta
Rakentamisaikaisista virheistä johtuvat kos-
teusvauriot eivät kuulu omaisuusvakuutus-
ten korvausten piiriin. Äkillinen vuotova-
hinko, joka on aiheutunut ennalta arvaamat-
toman tapahtuman seurauksena, on useista 
omaisuusvakuutuksista (kotivakuutus) kor-
vattava vahinko. Tällaisiksi äkillisiksi tapah-
tumiksi voidaan lukea esimerkiksi putkivuo-
dosta tai kulutuslaitteen rikkoutumisesta ai-
heutuneet vuotovahingot.

Vakuutus ei kuitenkaan korvaa menetystä 
täysimääräisenä vakuutussopimuksen liitty-
vien omavastuu- ja ikävähennyssäännöksien 
takia. Vahingosta aiheutuu myös korvaama-
tonta haittaa sekä tilapäisratkaisujen käyt-
töön turvautumista. Huolimatta siitä, että 
vakuutukset ovat kunnossa, ne eivät korvaa 
sitä vaivaa sekä hankaluutta, joita esimerkik-
si rakenteiden purkamisesta aiheutuu.

Oman vakuutuksensa korvaavuus on syy-
tä selvittää jo etukäteen, eikä vasta vahingon 
tapahduttua. Vakuutuksissa sekä vakuutus-
yhtiöiden korvausehdoissa on eroja. Vakuu-
tusten korvausehdoissa otetaan yleensä huo-
mioon putkistojen vanheneminen, sen sijaan 
työvirheistä aiheutuneet vahingot eivät kuu-
lu korvausten piiriin.

Vesivahinkojen ennaltaehkäisy vaatii ta-
lon omistajalta hieman vaivannäköä. Kun 
riskikohdat tarkistetaan säännöllisin vä-
liajoin, ei suurta vahinkoa pääse syntymään 
salakavalasti.

Astian- ja pyykinpesu-
koneiden aiheuttamat  

vahingot olisivat  
helposti estettävissä  

kytkemällä ja käyttämällä 
laitteita huolella. 
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Ilmanvaihtourakointi 
– suunnittelusta toteutukseen

Eskon Oy palvelee asiakkaitaan ilman-
vaihtoasioissa monipuolisesti ja pit-
källä kokemuksella.  Asiakkaita ovat 

niin teollisuus, ravintolat, koulut, päiväko-
dit ja asunto-osakeyhtiöt kuin pientalojen 
asukkaatkin.

Ilmanvaihtourakointia luotettavasti ja 
joustavasti, vuosien kokemuksella!
– ilmanvaihtojärjestelmien asennukset ja 

puhdistukset
– ilmanvaihtojärjestelmien säätö-, mittaus- 

ja huoltotyöt sekä painekokeet
– ilmanvaihtokoneiden saneeraukset
– korvausilmaventtiilien asennukset
– hormistojen kartoitukset ja tutkimukset 

myös suunnittelijoille. Tarvittaessa video-
kuvaamme hormit ja annamme raportin 
niiden kunnosta.

– suunnittelutyöt
– toimintatarkastukset.

Hormien kunnostukseen valitaan sopiva 
menetelmä tapauskohtaisesti. Eskon kun-
nostaa hormit joko taipuisalla Mordax-te-
räsputkella, Mordax-massauksella tai Furan-
Flex-sukituksella.

Hormi-imurin  
toimivuuden testaus
EsKon testasi hormi-imurinsa vaikutus-
ta Helsingin Etelä-Haagassa 8.1.2014. 
Hormi-imurin malli oli kokoajakammio, 
jossa oli 8 hormia ja 300 mm iv-imuri. 
Näitä kammioita on erilaisia, riippuen 
hormien määrästä.

Olosuhteet: puuskittainen tuuli, 
vesisade, matalapaine, mittausten väli 
noin 0,5 h

Testitulos
Ennen: virtaus jopa väärään suuntaan, 
maksimi poisto 1 l/s
Jälkeen: tasainen virtaus 10-11 l/s

Teksti: Katariina Hakala   Kuva: Eskon Oy

Toimiva ilmanvaihto on tärkeää sekä rakennuksen kunnolle että ihmisten 
hyvinvoinnille. Raitis ilma sekä kotona että työpaikalla kuuluu nykyaikaan. 
Oikein toteutettu ilmanvaihto on energiatehokasta.

Eskonilta saat avun kaikissa ilmanvaihto-
asioissa – suunnittelusta toteutukseen!
 Saat valmiiksi asennettuna:
– lämmön talteenottolaitteet
– höyrykuvut ja rasvakanavat
– korvausilmaventtiilit
– savuimurit (sähköiset ja mekaaniset)
– hormi-imurit (sähköiset ja mekaaniset)
– liesikuvut ja tuulettimet.

Mekaaniset Rotorvent ja  
Rotorvent Mini -savuimurit ratkaisevat 
vastavirtausongelmat
Rotorvent sopii kaikille polttoaineille: hiili, 
puu, kaasu, öljy ja savuttomat polttoaineet. 
Rotorventin sovellettu tekninen muotoilu ja 
kiinnitysmenetelmä tekevät haponkestäväs-
tä teräksestä valmistetusta savuimurista erit-
täin kestävän. Lapojen muotoilun ansiosta 
savuhormiin syntyy tehokas veto.

Kantaosansa ansiosta Rotorvent sopii 
kaikkiin 80–250 mm hormeihin ja piippuihin. 
Rotorvent Mini puolestaan sopii 80–180 mm 
piippuihin. Kumpikin malli voidaan asentaa 
kiinteästi ja Rotorvent myös lisävarusteena 

saatavan avauskauluksen kanssa. Testattu 
”koukkupultti” -mekanismi varmistaa lu-
jan kiinnityksen ja kantaosan ruuvin reikiä 
voidaan käyttää lisävarmistuksena tai kiin-
nitettäessä tasaiseen alustaan. Rotorventin 
lapojen muotoilu estää veden kulkeutumisen 
hormiin. Kaksi laakeria on vesitiiviisti kote-
loitu ja voideltu korkeita lämpötiloja kestä-
vällä rasvalla, joten sen suorituskyky säilyy 
hyvänä vuosienkin saatossa. Se on testattu 
–20…200 ºC lämpötilassa.

Eskonilta myös sähkötoimiset savuimurit 
asennettuina!
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Osakkaat ovat taloyhtiön ylin päättävä elin. Yhtiökokouksessa 
osakkaat valitsevat yhtiölleen hallituksen, joka edustaa osak-
kaita ja heidän intressejään. Lienee siis selvää, että osakkaiden 

tulisi myös kiinnittää huomiota siihen, ketä hallitukseen valitaan. 
Tarpeen ei ole kerätä ryhmää kiinteistötekniikan asiantuntijoita, 
vaan asianmukainen edustajisto osakkaiden ja kiinteistön tarpeille. 
Hallitustyöskentely on usein korvauksetonta ja aina vapaaehtoista. 
Yhtiön etu on kuitenkin, että valitut jäsenet ovat motivoituneita hoi-
tamaan taloyhtiön asioita ja samalla kiinnostuneita ajankohtaisista 
taloyhtiötä koskevista asioista. Hallitus on taloyhtiön toimeenpaneva 
ja päättävä elin, jonka tehtävä on yhtiön omaisuuden hallinta. Tehtä-
vän suorittamiseksi hallituksen avuksi voidaan ostaa mm. isännöin-
ti- ja huoltopalveluita. Isännöitsijän tehtävänä on huolehtia taloyh-
tiön juoksevasta hallinnosta hallituksen antamien ohjeiden ja mää-
räysten mukaisesti. Juoksevaan hallintoon voidaan katsoa kuuluvan 
mm. talouden hallinta, kiinteistön ylläpidon ja viranomaismääräys-
ten valvonta sekä kiinteistön ilmoitusvelvollisuuden toteuttaminen.

Taloyhtiön hallituksen rooli
Hallituksen ollessa yhtiön kantaa edustava kokoonpano, tulee sen 
myös toimia ostopalveluita valvovana tahona. Hallitus on mahdol-
lisen isännöitsijän kanssa vastuussa yhtiölle mm. varojen käytöstä 
ja ylläpidon toimivuudesta. Varojen käyttöä valvoo edelleen tilin-
tarkastajat ja vastuuvapauden tilinpäätöksestä myöntää yhtiöko-
kous. Taloyhtiön hallituksen yleistehtävänä on huolehtia yhtiön 
hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Lisäksi 
yleistehtävänä on myös velvollisuus huolehtia kiinteistön ja raken-
nusten ylläpidosta, joka korostui entisestään uudistuneen asun-
to-osakeyhtiölain myötä. Asunto-osakeyhtiölaki velvoittaa halli-
tuksien esittämään yhtiökokouksille asumiskustannuksiin merkit-
tävästi vaikuttavat korjaustarpeet. Ongelmana taloyhtiöiden osalta 
on pidetty puutteellista tietotaitoa vaihtoehtojen selvittämisessä. 
Hallituksen ja isännöitsijän tehtävänä on esittää yhtiökokoukselle 
mahdolliset ratkaisut kustannuksineen niin, että puolueeton pää-
töksenteko on mahdollista.

Tehtävänä hallitustyö taloyhtiöissä on vastuullinen, mutta kor-
vausvelvolliseksi hallitus joutuu harvoin. Korvausvelvoite aiheutuu 
tarkoituksenmukaisesti aiheutetusta vahingosta. Taloyhtiön vakuu-
tuksiin on syytä sisällyttää vastuuvakuutus, joka turvaa hallituksen 
jäsenen taloudellisen vastuun. Hallitustyöskentely itsessään tulisi 

Taloyhtiön 

hallituksen tehtävät
Taloyhtiön hallinta perustuu osakkaiden valitse-
man hallituksen ja yhtiön palkkaaman isännöitsi-
jän yhteistyöhön, mihin osakkeen omistajien tu-
lee voida luottaa. Parhaaseen tulokseen taloyh-
tiön kannalta päästään kun osakkaat, hallitus sekä 
isännöitsijä yhdessä sopivat pelisäännöt ja tavoit-
teet, joiden mukaan taloyhtiössä toimitaan. Asian 
yksinkertaistamiseksi tulee perehtyä taloyhtiön si-
säisen toimivallan jakautumiseen.

Omataloyhtiö.fi

LÄHTÖ

Välitilinpäätöksen
käsittely

Tulevien vuosien suurten 
hankkeiden valmistelua.

Kunnossapitotarve-
selvitykseen tarvitta-
vat asiantuntijaselvi-
tykset saatu

Kunnossapitotarveselvityksen päivitys

Yhtiökokoukselle esitettävien 
korjausten ja niiden rahoituksen 
päätösesitysten valmistelu

Turvallisuuskyselyn 
tulosten käsittely 
turvallisuustiimin 
kanssa, riskien tunnis-
taminen ja turvallisuus-
puutteiden korjaus

Pelastussuunnitelman 
päivitys ja 
asukkaille tiedote sekä 
kutsu kevättalkoiden 
yhteydessä pidettävään 
perehdytystilaisuuteen

Strategiaehdotuksen 
hyväksyminen kevään  
yhtiökokoukselle 
esitettäväksi

Hallituksen oman 
työn arviointi ja 
vuosisuunnitelma 
seuraavalle vuodelle

Tarvittavat kuntoarviot 
ja kuntotutkimukset

Taloyhtiön strategian 
päivitys

Kyselytulosten 
käsittely

Asukaskyselyt / infot

Syystalkoot

Huoltokorjausten 
tarjousten käsittely

Toimintakertomuksen 
käsittely ja vahvistaminen

Tilinpäätöskokous, jossa 
käsitellään tilinpäätös ja 
talousarvio

Hallituksen tiedote 
yhtiökokous-
päivämäärästä

Yhtiökokouskutsu

Kevättalkoot

Turvallisuuskysely 
asukkaille pelastussuun-
nitelman päivittämistä 
varten

Yhtiökokous

Hallituksen 
järjestäytymis-
kokous

Uusien hallituksen 
jäsenten perehdytys

Korjaushank-
keiden seuranta

Lähteet:
Asunto-osakeyhtiölaki,
Isännöintiliitto,
Omataloyhtiö.�

Taloyhtiön hallituksella on velvolli-
suus huolehtia, että kirjanpidon ja 
varainhoidon valvonta on järjestetty 
luotettavasti ja asianmukaisesti. 
Korjaus- ja perusparannushankkeis-
sa hallituksen tehtävät liittyvät 
päätösten valmisteluun ja hankkeen 
toteuttamiseen yhtiökokouksen 
päätösten mukaan. Hyvä hallitus on 
sitoutunut toimeensa. Taloyhtiön 
tulee varata resurssit hallituksen 
jäsenten ammattitaidon ylläpitoon 
ja koulutukseen.

Kuvan vuosikello on ohjeellinen. 
Jokaiseen taloyhtiöön tulee laatia 
oma vuosikello taloyhtiön tarpeista 
lähtien.

Taloyhtiön vuosisuunnitelma 
auttaa hallitusta pysymään 
taloyhtiön pitkän aikavälin 
tavoitteissa.

Hallituksen vuosikello

TAMMI     HELMI  

  MAALIS

K ESÄ    T O U K O  
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I
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ELO   HEINÄ

LOKA  
 M A R R A S   JOULU
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olla kiinnostava ja arvostettu tehtävä, eikä 
niinkään asukkaiden sylkykuppina olemista, 
onhan hallitus kuitenkin valittu luottamus-
toimeen osakkaiden toimesta.

Toimivan taloyhtiön takaa löytyy motivoi-
tunut hallitus, jolla on osakkaiden tuki sekä 
yhteistyökykyinen isännöitsijä. Mikäli talo-
yhtiön asiat tuntuvat oleva rempallaan, tulee 

sen eteen tehdä töitä. Toimintaperiaatteiden 
uudistaminen toimii yhtiössä kuin yhtiössä 
ja jokainen panostus on aina lisää edelliseen. 
Rohkea asioiden esille ottaminen ja avoimuus 
taloyhtiössä motivoi kaikkia osapuolia panos-
tamaan yhteisen edun vuoksi.

Mikäli taloyhtiösi tarvitsee lisätietoa lä-
hestyvästä korjaushankkeesta voit jättää 

yhteydenotto- tai tarjouspyynnön helposti 
Omataloyhtiö.fi-palvelussa. Kumppanuus-
verkostomme kautta saat arvokasta lisätie-
toa sekä ratkaisuista että kustannuksista.

Omataloyhtiö.fi tarjoaa myös ilmaisen 
kuntoarvion; syötät vain taloyhtiösi raken-
netiedot, niin palvelu kertoo laskennallisen 
korjaustarpeen.

Omataloyhtiö.fi

LÄHTÖ

Välitilinpäätöksen
käsittely

Tulevien vuosien suurten 
hankkeiden valmistelua.

Kunnossapitotarve-
selvitykseen tarvitta-
vat asiantuntijaselvi-
tykset saatu

Kunnossapitotarveselvityksen päivitys

Yhtiökokoukselle esitettävien 
korjausten ja niiden rahoituksen 
päätösesitysten valmistelu

Turvallisuuskyselyn 
tulosten käsittely 
turvallisuustiimin 
kanssa, riskien tunnis-
taminen ja turvallisuus-
puutteiden korjaus

Pelastussuunnitelman 
päivitys ja 
asukkaille tiedote sekä 
kutsu kevättalkoiden 
yhteydessä pidettävään 
perehdytystilaisuuteen

Strategiaehdotuksen 
hyväksyminen kevään  
yhtiökokoukselle 
esitettäväksi

Hallituksen oman 
työn arviointi ja 
vuosisuunnitelma 
seuraavalle vuodelle

Tarvittavat kuntoarviot 
ja kuntotutkimukset

Taloyhtiön strategian 
päivitys

Kyselytulosten 
käsittely

Asukaskyselyt / infot

Syystalkoot

Huoltokorjausten 
tarjousten käsittely

Toimintakertomuksen 
käsittely ja vahvistaminen

Tilinpäätöskokous, jossa 
käsitellään tilinpäätös ja 
talousarvio

Hallituksen tiedote 
yhtiökokous-
päivämäärästä

Yhtiökokouskutsu

Kevättalkoot

Turvallisuuskysely 
asukkaille pelastussuun-
nitelman päivittämistä 
varten

Yhtiökokous

Hallituksen 
järjestäytymis-
kokous

Uusien hallituksen 
jäsenten perehdytys

Korjaushank-
keiden seuranta

Lähteet:
Asunto-osakeyhtiölaki,
Isännöintiliitto,
Omataloyhtiö.�

Taloyhtiön hallituksella on velvolli-
suus huolehtia, että kirjanpidon ja 
varainhoidon valvonta on järjestetty 
luotettavasti ja asianmukaisesti. 
Korjaus- ja perusparannushankkeis-
sa hallituksen tehtävät liittyvät 
päätösten valmisteluun ja hankkeen 
toteuttamiseen yhtiökokouksen 
päätösten mukaan. Hyvä hallitus on 
sitoutunut toimeensa. Taloyhtiön 
tulee varata resurssit hallituksen 
jäsenten ammattitaidon ylläpitoon 
ja koulutukseen.

Kuvan vuosikello on ohjeellinen. 
Jokaiseen taloyhtiöön tulee laatia 
oma vuosikello taloyhtiön tarpeista 
lähtien.

Taloyhtiön vuosisuunnitelma 
auttaa hallitusta pysymään 
taloyhtiön pitkän aikavälin 
tavoitteissa.

Hallituksen vuosikello
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Laatu on takuu kestävyydestä
Tässä kerrostalon pesutuvassa ovat kaikki 
koneet Talpetilta: pesukone Talpet HF-70, 
kuivausrumpu KR 165 -sarja, mankeli Tal-
pet KM-80 ja kuivaushuoneen puhallin Tal-
pet J Sahara. Koneet ja kuivausrumpu ovat 
7,5 kg:n koneita – sopivan kokoiset koneet 
tavalliseen pyykkiin. Mattopyykkiä näillä 
koneilla ei pestä ja koska koneet ovat kestä-
neet, ohjeistuksia on noudatettu. Käyttäjät 
tyhjentävät tunnollisesti myös kuivausrum-
mun nukkasihdin – huoltoyhtiö on vain har-
voin joutunut tähänkään työhön.

Koneita on huollettu tarpeen mukaan. 
Kun tarve on ilmennyt, huoltopyyntö on 
toimitettu eteenpäin huoltoyhtiöön. Näiden 
kahden vuoden aikana, jotka Jyrki Könönen 
on ollut Sampolan Lämpö ja Huollossa, ko-
neita ei ole tarvinnut huoltaa. Syinä siihen 
ovat osaltaan Porin vesi, joka ei ole kalkkipi-
toista ja asukkaat, jotka puhdistavat koneet 
osaltaan käytön jälkeen. Ainoastaan kuivaus-
huoneen kuivaajan ajastinkytkin on vaih-
dettu. Kuivaushuoneen ajastus hoituu siis 
ilmankosteuden ja kelloajastuksen kautta. 
Kun ilmankosteus on tarpeeksi alhainen tai 
ajastimen aika on täynnä, kuivaaja sammuu.

Pesutuvan koneet on asennettu korok-
keelle, jolloin käyttäjäystävällisyys korostuu. 
Korokkeen takana on kaukalo, jonne mah-
dollisen vesivahingon tapahtuessa vesi pää-
see valumaan. Tosin tätäkään ei pitäisi pääs-
tä tapahtumaan – viimeinen käyttäjä sulkee 
vesihanat lähtiessään.

Siistiin pesutupaan on mukava tulla
Tämän kerrostalon pesutuvasta pidetään 
huolta. Siisteydessä ei ole moitteen sanaa. 
Lieneekö syynä ikärakenne (pääosin eläke-
läisiä) vai vastuuntuntoiset asukkaat, Jyrki 
Könönen kertoo, että valituksia ei pesutu-
paan liittyen juuri tule. Pesuvuorot ja avain-

Kestävät koneet 
Sampolan talopesulan ylpeys Porissa

Porin Sampolassa ollaan tyytyväisiä. Kerrostalon alakerran pesutuvassa on 10 
vuotta kestäneet Talpetin koneet. Kiinteistönhoitoyhtiö Sampolan Lämpö ja 
Huolto Oy:n toimitusjohtaja Jyrki Könönen huokuu tyytyväisyyttä.

Teksti: Minna Saha   Kuvat: Jarno KYlmänen

Jyrki Könönen kiittää käyttäjiä koneiden hyvästä hoi-
dosta, jonka ansiosta koneet kestävät varmasti vielä 
toisetkin 10 vuotta.



37

www.talpet.fi

Lisätietoja pesutuvan koneista:

ten haku sekä palautus tapahtuvat Sampolan 
Lämpö ja Huollon toimistolle. Asukkaat täs-
sä 32 asunnon vuokratalossa osaavat toimia 
yhteisten sääntöjen mukaan. Tietenkään mi-
kään ei ole täydellistä, välillä unohtuneista 
pyykeistä nousee tunteet pintaan. 

Pesutupa varataan puoleksi päiväksi ker-
rallaan, ilta- tai aamupäiväksi. Pesuaika ajoit-
tuu klo 9–21 välille. Yleensä 5 päivää vii-
kossa on riittänyt vuoroihin, nyt on jaettu 
hajavuoroja harkinnan mukaan lauantaisin 
kysynnän vuoksi. Ajat rullaavat hyvin, sillä 
pitkään ei pesutupaan tarvitse jonottaa. Pe-
sutuvan suosion syynä on varmasti myöskin 
koneiden helppokäyttöisyys. Seinällä olevat 
ohjeet kertovat yksityiskohtaisesti koneen 
käytön vaihe vaiheelta. 

Koneiden ja pesutuvan käytön maksu on 
hoidettu vuokraan sisällytetyllä maksulla. Ir-
tonaiset kolikkoautomaatit eivät juuri enää 
ole tätä päivää, väärinkäytöksiä tapahtui ja 
automaatteja murrettiin suurempaan pik-
kurahan tarpeeseen.

Riskit asuntoon asennettavassa  
pesukoneessa on aina olemassa
Pesutuvan ja sen koneiden käyttö on suosi-
teltavaa. Kun pesukoneen asennukseen ryh-
tyy asiansa osaamaton asentaja, aika ylei-
nen vesivahingon syy on pesukoneen väärin 
asennettu poistoletku. Oikeaoppisesti letkun 
pitäisi olla kiinteä ja viemäriin, mutta erilai-
set viritelmät (letkua sijoitetaan irtonaises-
ti wc-pytyn reunaan, lavuaariin tai lattialle 
tai poistoletkua ei ole) ovat pikemmin sään-
tö kuin poikkeus. Väärinasennetuista viri-
tyksistä vesi pääsee valumaan muualle kuin 
viemäriin.

Kosteusvaurioita tulee myös pyykin kui-
vatuksesta asunnossa. Jyrki Könönen tote-
aa, että huoneistoon kävellessä huomaa heti, 
onko asunnossa kuivattu pyykkejä. Selviä 
tunnusmerkkejä ovat tapettien värjäänty-
minen ja irtoaminen. Jatkuvaa kosteutta 
asunnossa on vältettävä, koska se aiheuttaa 
homehaittoja ennemmin tai myöhemmin.

Pesukonetta omaan asuntoon ei suosi-
tella asennettavaksi meluhaittojen vuoksi. 
Jos huoneistossa on peltielementeistä tehty 
kylpyhuone, pyykkikoneen aiheuttama melu 
kulkeutuu toisiin asuntoihin. Tässä kerrosta-
lossa ei ole tullut valituksia pesutuvasta kan-
tautuvista äänistä.

Pyykkituvan koneita pidetään kalliina, 
mutta asukkaalta koneet säästävät oman ko-
neen hankintakustannuksen. Yhteiset koneet 
maksavat hintansa varmasti takaisin sääs-
tyneissä vesikuluissa puhumattakaan sisäil-
man laadusta.

Hyvin varustetussa 
pyykkituvassa on kaikki 
tarpeellinen asukkaiden 
pyykkihuoltoon: pesuko-
ne Talpet HF-70, kuivaus-
rumpu KR 165 -sarja, 
mankeli Talpet KM-80 ja 
kuivaushuoneen puhallin 
Talpet J Sahara.
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Lumo 
on Pukkilan kevään uutuus!
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Juhlavuotensa kunniaksi Pukkila halusi tuoda markkinoille aivan 
uudenlaisia laattoja. Haluttiin luoda laattasarja, joka olisi käsin-
tehdyn oloinen ja silti samaan aikaan moderni. Lumon pinnasta 

tehtiin luonnollisen aaltoileva, aivan kuin jokainen laatta olisi käsin 
muotoiltu. Valonsäteet läikehtivät kauniisti laatan kiiltävällä pinnal-
la aivan kuin auringonsäteet veden pinnalla. Lumossa on kymmenen 
vivahteikasta väriä, perinteiset valkoinen, musta ja kolme harmaan 
sävyä, trendikäs greige sekä näiden rinnalla herkulliset luumu, pu-
nainen, oliivi ja koboltinsininen. Upeat värit loistavat koossa 10x20, 
10x30, ja 20x40. Lumo sopii seinäkäyttöön sisätiloissa.

Lumo-laatat voidaan latoa suora- tai tiililadontana. Kylpytilois-
sa Lumoa voi käyttää yhdellä seinällä tehosteena tai suihkun taka-
na antamassa väriä. Lumo-laattoja voi yhdistää kotimaisen Pukkila 
Valkoisen tai Saaristo-sarjan laattojen kanssa. Lattialaatoiksi sopivat 
esimerkiksi Natura-sarjan laatat.

Pukkilan kotimaiset laatat valmistetaan Turun tehtaalla, ja nii-
den yhtenä etuna on toimitusvarmuus. Kun kiinteistön saneeraus 
suunnitelmista toteutukseen voi viedä parikin vuotta, kotimaisilla 

Tilaa veloitukseton Pukkilan korjaus-
rakentaminen 2014 -esite osoitteesta 
www.omataloyhtiö.fi/esitepalvelu

Tilaa esitteet:

laatoilla tehdyissä suunnitelmissa laattojen saatavuudesta ei pidem-
mälläkään aikavälillä tarvitse olla huolissaan. Pukkila tuottaa juuri 
suomalaisen kuluttajan makuun sopivia laattoja joustavasti pienem-
missäkin erissä.

Pukkilan kohde-esite apuna taloyhtiön linjasaneerauksessa
Taloyhtiöstä riippuen saneerauspäätöksen teko voi joko olla lä-

pihuutojuttu tai tuskien taival. Vaikka itse saneerauksesta oltai-
siinkin yhtä mieltä, valinnanvaikeus tuotevaihtoehtojen osalta voi 
teettää yhtiölle ja urakoitsijalle paljon ylimääräisiä työtunteja. Puk-
kila tarjoaa tähän ratkaisuksi veloituksetonta suunnittelupalvelua. 
Palvelu koskee koko maata ja mikäli paikkakunnalla ei ole Pukkilan 
omaa myymälää, tiedot ja kuvat kulkevat myös sähköisesti paikka-
kunnalta toiselle.

Esitteen laatimista varten tarvitaan pohjapiirustus saneeratta-
vista tiloista. Tämän jälkeen voidaan tehdä esimerkiksi neljä eri to-
teutusvaihtoehtoa, joihin on käytetty sovitun laatuisia ja hintaisia 
laattoja. Myös kalusteet, kuten suihkut, lavuaarit, kaapit ja wc-istui-
met voidaan sijoittaa kuviin.

Kun esite on valmis, siitä monistetaan jokaiselle osakkeenomista-
jalle oma kappale, josta he voivat valita itselleen mieluisimman vaih-
toehdon. Esite toimii myös arkkitehdin tukena projektin suunnitte-
lussa. Lisäksi on aina hyödyllistä, että taloyhtiölle ja osakkeenomis-
tajille jää tieto siitä, millaisia materiaaleja remontissa on käytetty.

Pukkilaan kannattaa olla yhteydessä mahdol-
lisimman aikaisessa vaiheessa, jolloin asukkail-
la on aikaa rauhassa miettiä päätöstään. Tällöin 
virhevalintojen mahdollisuus vähenee ja urakka 
etenee joutuisasti. Pukkilan suunnittelupalve-
lussa talon asukkaat voivat valita omaan asun-
toonsa parhaiten sopivan laattakokonaisuuden 
esitteiden pohjalta.

Lumo on Pukkilan 140-vuotisjuhlavuoden kotimainen uutuus. 
Lumo on kiiltävälasitteinen seinälaatta, jossa on upea aaltoileva 
pinta ja kymmenen herkullista väriä.
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Saneeraus 
sujuvasti sarjatyönä

Turkulaisen asunto-osakeyhtiö Petreliuksenrinteen linjasaneeraus 
päätettiin perinteisen tavan sijasta toteuttaa kytkentävalmiilla  
Uponor Cefo-elementeillä. Kun suuri osa työstä on tehty valmiiksi  
jo tehtaalla, sujuu asennus nopeasti ja siististi.

Teksti: Outi Järvelä    Kuvat: Vesa-Matti Väärä
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Uponor Cefo -linjasaneeraus

•	 Kotimaiset	Uponor	Cefo	-elementit	ovat	kytkentävalmiita	elementtejä	ja	moduuleja	
taloyhtiöiden korjausrakentamiseen ja talotekniseen parannukseen. Huoneistoihin 
voidaan elementeillä tuoda käyttövesi, lämmitys, viemäröinti ja ilmanvaihto. Järjes-
telmään kuuluvat myös seinä-WC-elementit ja sähkökeskuksilla varustetut sähkörei-
tityselementit.

•	 Kerrostalon	käyttövesi-,	lämmitys-	ja	viemäriverkosto	on	mahdollista	uusia	jopa	kuu-
dessa viikossa. Asuntoa kohden nousuelementtien kiinnittämiseen kuluu vain noin 
kolme tuntia.

•	 Perusparannus	sujuu	tehokkaana	sarjatyönä.	Urakan	kesto	voidaan	arvioida	tarkasti	
etukäteen.

•	 Yllätyksellisten,	asukkaille	raskaiden	ja	kalliiden	rakennustöiden	osuus	vähenee.
•	 Reitityselementeillä	putkivedot	kalusteille	saadaan	mahdollisimman	lyhyiksi,	jolloin	

kustannukset alenevat ja asennusaika nopeutuu.
•	 Valmis	modulaariratkaisu	ja	siihen	liittyvät	palvelut	helpottavat	suunnittelijoiden	ja	

asentajien työtä.

Kolmisen kilometriä Turun keskus-
tasta sijaitsevan asunto-osakeyhtiö 
Petreliuksenrinteen hankesuunnitte-

lussa oli jo ehditty päättää, että taloyhtiön 
linjasaneeraus toteutettaisiin perinteisenä 
putkiremonttina. Suunnittelukokouksessa 
LVI-suunnittelija kuitenkin ehdotti 1960-lu-
vun lopulla valmistuneen taloyhtiön sanee-
rausta Uponor Cefo -elementeillä.

– Pidin elementtejä erinomaisena rat-
kaisuna tähän kohteeseen. Kytkentävalmiit 
elementit sopivat parhaiten juuri tällaisiin 
1960-, -70- tai -80-luvuilla rakennettuihin 
elementtitaloihin, joissa kerrosten välillä ei 
juurikaan ole eroja ja kylpyhuoneet ovat ti-
lavia, keskenään samanlaisia ja päällekkäin, 
suunnittelija sanoo.

Lähivuosina elementtien käyttö linjasa-
neerauksissa kasvaa voimakkaasti.

– Suomessa on valtava määrä 1960- ja 
-70-luvuilla rakennettuja kerrostaloja, joi-
den putkijärjestelmät ovat tulleet elinkaa-
rensa päähän.

– Pelkästään 1960- ja -70-luvuilla ra-
kennettiin yli 500 000 asuntoa, joista va-
jaa 50 000 on saneerattu. Linjasaneeraus 
tehdään vuosittain alle 10 000 asuntoon, 
kun todellisen määrän pitäisi olla 30 000, 
lisää hankekehityspäällikkö Toni Wahlfors 
Uponorilta.

Ei ikäviä yllätyksiä ja turhaa arvailua
Petreliuksenrinne on ensimmäinen Ce-
fo-elementeillä linjasaneerattava taloyhtiö 
Turussa.

Urakka aloitettiin elokuussa 2013 ja en-
simmäinen taloyhtiön kolmesta kerrosta-
losta saatiin valmiiksi helmikuussa 2014. 
Viimeinen taloista luovutetaan asukkaille 
lokakuun lopussa.

– Kaikkiaan 124 asuntoon tuodaan käyt-
tövesi- ja viemäriputket kylpyhuoneisiin 
asennettavilla reitityselementeillä. Lisäksi 
kylpyhuoneisiin asennetaan seinämallinen 
wc-elementti.

– Kun elementit asennetaan lähelle käyt-
töpisteitä ja WC- ja kylpyhuonetiloihin, väl-
tytään pitkiltä ja kalliilta vaakaputkituksilta, 
Toni Wahlfors toteaa.

Runkojohdoille ja pohjakerroksiin teh-
dään perinteinen linjasaneeraus. Lisäksi 
yksi keittiölinja on liian kaukana kylpyhuo-
neista, jotta se voitaisiin järkevästi saneera-
ta elementeillä.

Merkittävin ero perinteiseen linjasanee-
raukseen on se, ettei vanhoille hormille ja 
putkille tarvitse tehdä mitään. Kerroksiin 

tehdään uudet nousulinjat, ja entiset put-
ket ja hormit jäävät eristeineen paikoilleen.

– Tämä karsii huomattavasti työvaihei-
ta ja vähentää ikäviä yllätyksiä, joita vanho-
ja hormia ja putkistoja purettaessa helposti 
tulee eteen.

Toni Wahlfors huomauttaakin, että ele-
menttien merkittävä etu on niiden avatta-
vuus tarvittaessa.

– Esimerkiksi vesivuodon tapahduttua 
käyttövesiputket voidaan vaihtaa rakenteita 
rikkomatta eikä vuoto elementin rakenteen 
ansiosta aiheuta vesivahinkoa.

Parissa tunnissa huoneistoon
Elementit toimitetaan työmaalle kytkentä-
valmiina paketteina. Ääni- ja paloeristetyissä 
elementeissä myös putkien läpiviennit on jo 
asennettu paikoilleen.

Petreliuksenrinteessä elementtien asen-
nuksesta on vastannut kaksi Cefo-Elementit 
Oy:n asentajaa. 

– Suuri osa työvaiheista on siirretty teh-
taalle, joten asennus on nopeaa. Kun ker-
rosten välipohjien palokatkot on valettu ja 
timanttireiät porattu, vie elementtien asen-
taminen koteloineen yhteen linjaan kaksi päi-
vää. Huoneistoa kohden elementtien asennus 
kestää vain pari tuntia.

Työ on helppo rytmittää, sillä työvaihei-
siin kuluva aika tiedetään tarkasti.

Koska vanhoja betonihormeja ei avata ja 
niissä olevia putkia ja putkieristeitä ei pu-
reta, syntyy rakennusjätettä ja betonipölyä 
huomattavasti vähemmän.

– Työmaa pysyy siistinä ja raskaan purku-
jätteen pois kantaminen vähenee. Cefo-ele-

mentit puolestaan ovat niin kevyitä, että yk-
sikin mies kantaa ne helposti.

Suunnitteluun apua
Uponor on mukana saneerauskohteiden 
suunnittelussa ja tekee arkkitehtipohjiin eh-
dotuksen tyyppikuvineen. 

– Periaatedetaljit saa myös Uponorin 
verkkosivuilta. Tässä kohteessa kävi niin 
hyvin, että välipohjat ja kaikki rakenteetkin 
pitivät lähes täysin paikkaansa mallikuvaan 
verrattuna.

Lopulliset suunnitelmat ja mitoitukset 
tekee LVI-suunnittelija, jonka jälkeen Upo-
nor toimittaa tarvittavat detaljipiirustukset.

LVI-suunnittelija vastaa myös kalustekyt-
kentöjen ja pohjakerrosten runkovesijohto-
jen suunnittelusta.

Nopeampi ja edullisempi
Cefo-Elementit Oy kehitti Cefo-järjestelmän 
2000-luvun alussa. Uponor on tehnyt yhteis-
työtä yrityksen kanssa vuodesta 2009. Sa-
neerattuja kohteita on nyt lähes sata, pää-
kaupunkiseudun lisäksi muun muassa Tam-
pereella, Hämeenlinnassa, Jyväskylässä ja 
Hyvinkäällä.

– Palaute on ollut erittäin hyvää. Sanee-
raukset ovat sujuneet yllätyksittä, ja esimer-
kiksi lisätöistä ei ole juurikaan jouduttu las-
kuttamaan, Toni Wahlfors kertoo.

Perinteiseen saneeraukseen verrattuna 
Cefo-elementit nopeuttavat urakkaa noin 
2–4 viikolla. – Urakan kustannuksia saadaan 
alennettua noin 10 prosenttia.
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Vihdoinkin wc-pönttö, joka ei kerää bakteereita

IDOlta Suomen ensimmäinen 
täysin kaulukseton wc

Teksti: Hanne Koveshnikov Kuvat:IDO Kylpyhuone Oy

Ei enää piilopaikkoja pöpöille
Perinteisessä wc-istuimessa vesi 
ohjataan kulhon eri puolille istui-
men sisäosaa kiertävän huuhte-
lukauluksen avulla. Tekniikka on 
sinällään toimivaa, mutta vali-
tetattavasti huuhtelukauluksen 
alle kertyy helposti likaa ja bak-
teereita ja sen puhdistaminen on 
vaikeaa – ellei mahdotonta.

IDO on ratkaissut ongelman 
ajattelemalla wc-istuimen täy-
sin uusiksi ja kehittänyt aivan 
uudenlaisen huuhtelutekniikan, 
jonka ansiosta huuhtelukaulus 
voitiin jättää kokonaan pois. 
Lopputulos on tyylikäs, toimiva, 
hygieeninen ja helppohoitoinen.

Mullistavaa,  
patentoitua teknologiaa ja 
loppuun hiottua muotoilua
IDOn uusi, patentoitu ratkaisu 
mullistaa wc-teknologian. ”Tuot-
teen salaisuus on huuhteluteknii-
kassa. IDO it! Rimfreen paten-
toitu huuhtelumekanismi ohjaa 
veden juuri sinne minne pitääkin 
eikä likaa keräävää kaulusta tar-
vita. Lisäksi kulho on muotoiltu 
niin, että huuhtelu toimii tehok-
kaasi pikkuhuuhtelullakin, rois-
kimatta ja räiskimättä.”, sanoo 
IDOn Esko Mäntyniemi.

IDOn uutuus-wc tekee sen, mitä jokainen käyttäjä 
toivoo: se takaa parhaan mahdollisen hygienian ja 
puhtauden – helposti. IDO it! Rimfreessä ei ole ollen-
kaan huuhtelukaulusta, jonka alle lika ja bakteerit 
tavallisesti pääsevät kerääntymään.
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IDO Smart – hyvin suunniteltu on puoliksi 
siivottu

Huuhtelukauluksettomuuden ohella IDOn 
tuotteista löytyy runsaasti muita, arkea hel-
pottavia oivalluksia. IDO Smart on yhteisni-
mi kaikille näille niin wc-istuimista, kalus-
teista, suihkuista kuin kylpyhuonetuotteis-
takin löytyville ominaisuuksille.

Kaikissa IDOn suurimman keramiikka-
sarjan IDO Seven D:n tuotteissa on uusi, 
sileä lasite standardina. Tämä vähentää lian tarttumista tuotteen 
pintaan ja helpottaa puhtaanapitoa. Sarjan tuotteista on karsittu 
pois myös kaikki turhat saumat, kolot ja ruuvinreiät, jottei niihin 
kerääntyisi likaa ja pölyä. Raikkaudesta pitää huolen wc-istuimiin in-
tegroitu Fresh wc -raikastin. Kun raikastin sujautetaan puikon muo-
dossa vesisäiliöön, huuhtelu annostelee raikastetta automaattisesti 
jokaisella huuhtelulla eikä wc:hen tarvitse ripustaa epäekologisia ja 
lapsiakin ehkä kiinnostavia irrallisia raikastimia. Wc-istuinvalikoi-
maan kuuluu myös Sensor wc, joka hoitaa huuhtelun täysin käsin 
koskematta ja istuinkannet, jotka sulkeutuvat pehmeästi ja irtoavat 
näppärästi puhdistuksen ajaksi.

Suihkujen ja myös koko kylpyhuoneen puhdistamista varten on 
kehitetty IDO Showerclean -puhdistusaine, joka on sekä erittäin te-
hokas että ympäristöystävällinen valinta. IDO Showerama -suihku-
tilakalusteiden siivoamista helpottaa myös niiden silikoniton raken-
ne ja likaa keräävien kolojen ja ruuvinreikien määrän minimointi. 
Malliston suihkukaapin alla on liikuttelemista helpottavat pyörät.

Sileillä pinnoilla, selkeillä linjoilla ja harkituilla yksityiskohdilla on 
kaikilla sama tavoite; IDO haluaa tehdä kylpyhuoneen puhtaanapi-
tämisestä helpompaa ja suomalaisten arjesta sujuvampaa!
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•	 ei	huuhtelukaulusta,	jonka	alle	lika	ja	bakteerit	piiloutuvat
•	 helppo	puhdistaa	vain	rätin	ja	veden	avulla
•	 ympäristöä	kuormittavia	pesuaineita	ei	juuri	tarvita
•	 helpottaa	ja	nopeuttaa	siivousta
•	 parantaa	hygieniaa	esimerkiksi	sairaaloissa
•	 Tyylikäs	muotoilu

•	 Kaikki kalusteet, posliinituotteet, suihkuseinät ja varusteet 
samalta toimittajalta

•	 Tuotteet yhteensopivia keskenään
•	 Tuotetuki, huolto ja varaosat
•	 Edelläkävijä vettä säästävissä ratkaisuissa
•	 Lähes kaikki saniteettiposliinit valmistetaan Suomessa
•	 Kaikki kylpyhuonekalusteet valmistetaan Suomessa

IDO it! Rimfree-wc:n edut Miksi IDO?

Tuotteen kehitystyö on ollut pitkä, mutta nyt syntynyt tuote on 
merkittävä parannus kylpyhuoneiden hygieniaan ja puhtauteen. IDO 
it! Rimfree sopii koteihin sekä myös julkisiin tiloihin, joissa hygienia 
on erityisen tärkeää. Uskommekin esimerkiksi terveydenhuoltoalan 
kiinnostuvan tuottesta”, lisää Mäntyniemi. 

Puhdistuksen helppoutta, ajansäästöä ja ekologisuutta
IDO it! Rimfree -wc on erittäin helppo pitää puhtaana, koska kaik-
ki pinnat on helposti pyyhittävissä. Malli on helppo pitää puhtaana 
myös siksi, että se on sileä ja selkeälinjainen. ”Pesuainetta voi halutes-
saan käyttää, mutta useimmiten puhdistukseen riittää vesi ja rätti”, 
tiivistää Mäntyniemi. Aikaa siivoukseen kuluu aiempaa vähemmän 
ja luontokin kiittää, kun puhdasta tulee ilman kovia pesuaineita.

IDO Rimfree on saatavilla IDO jälleenmyyjiltä ympäri Suomen.
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www.icopal.fi

Lisätietoja tuotteista:

Decra valmistetaan alumiinisinkitystä 
teräksestä. Teräksen päällä on epok-
sipohjamaali, akryylimassa ja akryyli-

lakka. Päällimmäinen kerros on luonnonkivi-
sirotetta. Decra on ympäristöystävällinen, sil-
lä pinnoitteesta ei irtoa sadeveden mukana 
haitallisia aineita. Kivisirotteen ansiosta kate 
vaimentaa sateen rummutuksen tehokkaasti 
ja sulautuu kiiltämättömänä hyvin ympäris-
töönsä. Asentaminen sujuu nopeasti ja vai-
vattomasti sillä yksi Decra-levy painaa vain 
kolmisen kiloa.

Decra-kiviteräskatteesta voi hyvällä syyl-
lä sanoa sen olevan kattomateriaalien aate-
lia. Vuodesta 1952 jatkunut tuotekehitys ja 
pitkä käyttökokemus ovat hioneet Decrasta 
huipputuotteen, jolle myönnetään 30 vuoden 
puhkiruostumattomuustakuu ja 20 vuoden 
pinnoitetakuu.

Decra-kiviteräskate sopii 

saneerauskohteisiinkin

Icopalin Decra-kiviteräskate on toimiva valinta esimerkiksi rivitalo-
jen kattosaneerauksiin: kevyt, kestävä ja helposti asennettava kate 
sopii useisiin kohteisiin, näyttää luonnolliselta eikä vie tilaa työ-
maalta. Se korvaa esimerkiksi kuitusementtikaton tyylikkäästi ja 
kestävästi.

Materiaali: luonnonkivisirotteinen alu-
miinisinkitty teräslevy
Minimikaltevuus: 1:5
Levykoko (hyötyleveys): 126 cm x 37 cm
Paino: 6,7 kg / m²
Menekki: 2,16 levyä / kattoneliö
Värivaihtoehdot:  Musta, Punainen, 
Ruskea, Vihreä, Antiikinharmaa, Antii-
kinpunainen

Decra-kiviteräskate

Säästää tilaa työmaalla
Taloyhtiöiden kattosaneerauksissa asukkaat 
arvostavat materiaalia, joka kivisirotteineen 
on kaunista ja kestävää. Decra vaatii taval-
lista vähemmän säilytystilaa työmaalla: yh-
delle kuormalavalle mahtuu 150m² valmista 
katetta, kun esimerkiksi kattotiilet vievät ti-
laa moninkertaisesti. Tämä ominaisuus tuo 

Lavalle mahtuu 150 neliötä valmista Decra-katetta.

säästöjä kuljetuskustannuksiin ja säästää ti-
laa remontin kohteena olevan asunto-osa-
keyhtiön pihalla.

Yksi lava Decraa vastaa samaa määrää val-
mista kattoa kuin kahdeksan lavaa muuta 
materiaalia. Toisinaan katemateriaalin väliai-
kaisena sijoituspaikkana joudutaan pitämään 
taloyhtiön parkkipaikkaa. Kattoremontin 
kohteena olevan asunto-osakeyhtiön asuk-
kaille Decran pienet tilavaatimukset voivat 
siis käytännössä vähentää remontin aiheut-
tamia hankaluuksia, kun auton voi remontis-
ta huolimatta parkkeerata omalle paikalleen. 
Decralla remontoitaessa myös rakennuspölyn 
määrä on vähäisempi kuin vaikkapa tiilikat-
toa tehtäessä.
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Jos rakennus palaa, seurauksena voi olla huomattavia omaisuusvahinkoja 
ja ihmishenkien menetyksiä. Vuoden 1990 jälkeen rakennetuissa rivitaloissa 
on jokainen huoneisto palo-osastoitu asuintilasta aina vesikaton alapintaan 
asti. Tämän palo-osastoinnin myötä yhdessä huoneistossa syttyvä tulipalo ei 
pääse leviämään viereisiin huoneistoihin ja koko rakennukseen. Ennen vuot-
ta 1990 rakennetuissa yhtiöissä palo-osastointia ei ole välttämättä tehty eikä 
sitä viranomainen voi vaatiakaan. Aina kun yläpohjaa tai vesikattoa korja-
taan, on järkevää muistaa myös paloturvallisuuden lisääminen.

Rivitaloyhtiöiden 

paloturvallisuus
Rakennusten suljetut ja usein piilossa olevat 
tilat muodostavat valmiit reitit savulle ja liekin 
leviämiselle, erityisesti jos ne sijaitsevat muiden 
tilojen yläpuolella rakennuksessa.
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Palo-osastointi
Palo-osastoinnilla tarkoitetaan palolta suo-
jaavia rakenteita (osastoiva rakennusosa), 
joilla estetään palon leviämistä rakennuk-
sessa. Osastoivia rakenteita käytetään palo-
määräysten mukaisesti jakamaan rakennus 
pienempiin paloalueisiin.

Osastointi korjausrakentamisessa
Usein korjaus- ja muutostöiden yhteydessä 
halutaan tai joudutaan parantamaan olemas-
sa olevan rakenteen palonkestoaikaa. Korja-
usrakentamiseen ei juurikaan löydy valmiita 
hyväksyttyjä malleja tai ratkaisuja. Olemassa 
olevan rakenteen palonkestoaika voidaan ar-
vioida ja lisätä siihen tunnettujen materiaa-
lien tai rakenteiden palonkestoaika. Muuta-
mankin minuutin lisäys antaa pelastuslaitok-
selle aikaa henkilövahinkojen ja omaisuuden 
suojaamisen. Paroc kivivillaeristeet ovat pa-
lamattomia ja kuuluvat rakennustuotteiden 
Europaloluokkaan A1. Kivivillaa käyttämällä 
voidaan parantaa vanhojenkin rakenteiden 
paloturvallisuutta.

Vanhan ullakon osastointi
Rakennusten suljetut ja usein piilossa olevat 
tilat muodostavat valmiit reitit savulle ja lie-
kin leviämiselle, erityisesti, jos ne sijaitsevat 
rakennuksessa muiden tilojen yläpuolella, 
esimerkiksi yläpohjissa, ullakkotiloissa tai 
julkisivujen tuuletusraoissa. Koska leviämi-
nen tapahtuu piilossa, se on vaarallisempi 
kuin näkyvä palo rakennuksen verhouksessa.

Onteloiden palosuojaus
Määräyksiä tämän haitan vähentämiseksi 
on otettu käyttöön, mm. katkaisemalla ra-
kenteellisesti ontelotilat, joista tuli voisi kul-

kea, ja jakamalla isommat tilat palokatkoilla 
osiin. Paras ratkaisu on käyttää palamatto-
mia materiaaleja.

Ontelopalojen estäminen omakoti- ja 
rivitaloissa 
Ikkunat särkyvät usein palon alkuvaiheessa. 
Näin ollen liekit voivat helposti levitä ullak-
koon räystäiden kautta, ja seurauksena on tu-
hoisa ullakkopalo. Tätä riskiä voidaan vähen-

Vanhan ullakon osastointi voidaan toteuttaa PAROC 
WAS 25t levyllä, joka on jäykkä kivivillaeristelevy. Ul-
lakkotiloissa työskentely sekä materiaalien kuljetus ja 
työstäminen ei ole helppoa. Kuvan ohjeen mukaisesti se 
voidaan toteuttaa kivivillalevyllä, mikä on kevyt kuljet-
taa sekä leikata villaveitsella sopivan kokoiseksi. Levyt 
kiinnitetään ruuveilla tai nauloilla ja käytetään metalli-
sia PAROC XFW 003 aluslevyjä. Kattotuolien vinosauvo-
jen väliin lisätään kiinnitysrimoja, joiden avulla saadaan 
levyn kiinnikkeiden väliksi noin 400 mm. Katon ja seinän 
”epämääräiset” raot voi tilkitä pehmeällä kivivillalla PA-
ROC eXtralla, joka sullotaan tiukkaan.

VESIKATE
RUODE

Tukirima tarvittaessa
Ruoteiden välit tiivistetty
Kivivillalevyn kaistoilla
2 kpl PAROC WAS 25t (TSL) 30

Palavan eristeen suojana
150 mm Puhalluskivivilla

Min. 150 mm

Jos Kivivillalevyä ei naulata alapar-
teeseen, levyt tuetaan vaakarimalla,
joka on kiinnitetty ristikon sauvoihin.

Tiivistyksenä sullottu pehmeä Kivivilla~100

Kaksi PAROC WAS 25t, 30 mm
tuulensuojalevyä ristikon toisella puolella.

YLÄPOHJA

Lisäeriste

Palava eriste

Asuntopalot alkavat melkein aina rakennuksen sisäpuolelta tai terassilla olevasta grillistä, tulisijasta tai kynttilästä. 
Kaikissa näissä tapauksissa talon räystäsrakenne on altistunut tulelle. Tulipalon alkuvaiheissa ikkunat särkyvät kuu-
muudesta ja liekit leviävät räystäiden alapuolelta ullakolle.
Terassipalossa liekit yleensä kiipeävät puuseinää pitkin ullakolle. Ullakkoalueen ontelopalo on aina hyvin tuhoisa, 
koska palo leviää talon koko kattoalueelle. Lämpötila on korkea, kaikki palaa ja myös  ympäröivät rakennukset ovat 
vaarassa syttyä tuleen. Hyvä tapa estää tuhoisa ontelopalo on tehdä sellainen räystäsrakenne, joka hidastaa palon 
leviämistä ullakolle ja siten antaa lisää pelastusaikaa.

tää huomattavasti seuraavalla rakenteella:
 Jäykkä kivivilla, esimerkiksi PAROC WAS 25t 
estää tehokkaasti palon leviämistä ullakolle 
räystäiden kautta. Kivivillalevyjen saumat on 
asennettava tiiviisti seinärakennetta vasten. 
Kivivilla estää yllä olevien puurakenteiden 
kuumenemista ja tuleen syttymistä. Eristys 
ei menetä muotoaan kuumuudessa; tällöin 
ei myöskään muodostu rakoja palosuojaan. 
Aluslevy ohjaa liekit ulospäin räystäiden alta.

Ulkokourun
alapelti



47

Äänenvaimennus
tuuletusraon
kautta 

Kipsilevy 2x13 mm
PAROC WAS 25t
pinnoitettu kivivilla

PAROC tuplavarma
eristys:
Puhalluskivivilla +
PAROC eXtra

Tuulensuojakipsilevy
1-2 kipsilevyä

Lentomelualueilla ja vilkkaiden liikenne-
väylien varrella tarvitaan normaalia pa-
rempi rakennuksen vaipan ääneneristys. 
Yleensä kevyen rakenteen heikoin kohta 
on yläpohja.
Kun  rakennuksessa on vesikaton ja ylä-
pohjan välissä kohtalaisen suuri ilmatila 
(ullakko), syntyy ääneneristävyydeltään 
erinomainen kaksinkertainen rakenne. 

Rakenteen ääneneristävyys kuitenkin 
heikkenee, jos räystäille jätetään avoimet 
tuuletusraot. Ilmanvaihto ullakkotilaan 
voidaan toteuttaa ääntä vaimentavien 
rakojen kautta, jolloin rakenteen koko-
naiseristävyys on hyvä ja asuminen miel-
lyttävämpää.

Äänen siirtyminen estetään räystään 
tuuletusrakojen kautta. Lisäksi rakenne 
tehostaa lämmöneristystä ja helpottaa 
Puhallusvuorivillan asennusta.

Kevyen yläpohjan äänieristyksen parantaminen

www.paroc.fi
Paroc Rakentajaneuvonta
puh. 046 876 8100
rakentajaneuvonta@paroc.com

Lisätietoja

Liesituulettimen poistokanava
Tyypillinen asuntopalo saa alkunsa liedelle 
unohtuneesta tai muuten palamaan sytty-
neestä ruoasta. Jos liesituulettimen poisto-
kanavaa ei ole paloeristetty yläpohjan osalta, 
on vaarana, että palo leviää yläpohjassa tu-
hoisin seurauksin.

Iv-kanavien paloeristys
Kun ilmanvaihtoa parannetaan koneellisek-
si järjestelmäksi, on hyvä huomioida myös 
ilmakanavien paloeristys.

Paloeristetyt ilmakanavat
Ilmakanavat kulkevat yleensä palo-osastoi-
dulta alueelta toiselle. Tämän vuoksi kana-
vissa ja läpivienneissä tarvitaan kunnollista 
palosuojausta estämään palon leviäminen 
rakennuksessa. PAROC Hvac Fire -tuotteilla 
saadaan palosuojaus, jota ei tarvitse huoltaa 
asennuksen koko käyttöiän aikana.

PAROC Hvac Fire -ilmakanavien paloeris-
tysratkaisut perustuvat standardin EN 1366-
1 mukaisiin menetelmiin ja kaikkien siinä 
käytettävien eristeiden paloluokat on ilmoi-
tettu standardin EN 13501-1 mukaisesti.

PAROC WAS 25t on palamaton, jäykkä ja te-
hokkaasti lämpöä eristävä kivivillalevy, jota 
käytetään lisälämmöneristeenä puu- ja kivi-
rakenteissa. Voidaan käyttää myös akustisiin 
ratkaisuihin, jos kohteessa ei ole visuaalisia 
vaatimuksia. Palonsuojaukseen paloviran-
omaisten hyväksynnällä. Ei täytä RakMK C4 
-ohjetta tuulitiiveydestä. Levyssä on vaalea 
lasikuituhuopapinnoite.

mitat
Leveys mm Pituus mm Paksuus mm
600 1200 30, 50
1200 1800 30, 50

Liesituulettimen koh-
depoistokanava on pa-
loeristettävä yläpohjan 
lävistävältä osalta palo-
luokkaan EI30.
Suosittelemme liesituu-
lettimen poistokanavan 
paloeristeeksi PAROC 
Hvac AirCoat -kivivil-
lakourua paksuus 50 
mm tai 60 mm paksulla 
PAROC Hvac Fire mat 
AluCoat -kivivillama-
tolla.

Lue lisää teräsrakenteiden palosuojauksesta.
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Katon vaihtoon 
   ajoissa!
Kaikki lähtee  
valmistusvuodesta
– Katon valmistusvuosi jo osal-
taan kertoo katon kunnosta, to-
teaa Petri. – Valmistusvuodesta 
osataan laskea kattomateriaalin 
laskennallinen käyttöikä ja jos 
kate on käyttövuosiensa päässä, 
vaihto on syytä tehdä ennen kuin 
kate on pisteessä, jossa vesitipat 
putoavat parketille.

Tietenkin joka vuosi katol-
le on kiivettävä ja katon kuntoa 
tarkkailla. Käyttövuodesta riip-
pumattomista syistä johtuneet 
vauriot on syytä uusia ennen 
kuin isompi vahinko pääsee syn-
tymään. Näitä muita syitä ovat 
mm. pelti- tai mineritkatteen 
kiinnitysnaulat nousevat ylös, 
lumenpudotuksesta tulleet sel-
keät reiät katossa tai huonosti 
tehdyistä korjaustöistä aiheutu-
neet lisäkustannukset. Lisäksi jos 
alusrakenteet eivät ole kunnossa, 
niin vuoto on kevättalvella en-
nemmin sääntö kuin poikkeus.

Yläpohjassa useita vaurion 
aiheuttajia
– Tyypillisimpiä yläpohjan vau-
rion aiheuttajia ovat puutteel-
linen aluskate ja virheellisesti 
tehty katto sekä huollon puute, 
kertoo Petri. – Silloin vuotoriski 
on suuri. Pahoja vaurioita syntyy, 
kun katon kuntoa ei säännöllises-
ti tarkisteta. Usein ongelmana 
on myös, ettei yläpohja tuuletu 
kunnolla: vinoeristeen tuuletus 
on tukittu lisäeristeellä tai muul-
la tavalla, jolloin ilma ei liiku ra-

Katon kuntoa tulee harvoin ajatelleeksi ennen kuin vahinko 
on tapahtunut – ja silloin onkin jo liian myöhäistä. Vuotava 
katto aiheuttaa aina ongelmia ja vahingon korjaaminen tulee 
kalliimmaksi kuin jos kate oli vaihdettu ajoissa. Tätä mieltä on 
Ruukin kattomestari Petri Ollonqvist, joka on nähnyt kaiken 
toimiessaan pitkään kattojen asennuksessa ja myynnissä.

kenteissa eikä kuivaa mahdollista 
rakenteisiin syntyvää kosteutta. 
Me Ruukilla toteutamme aina 
kaikkiin kattoihin harjatuuletuk-
sen, jolla varmistamme eristeti-
lan tuuletuksen ja aina kattotyön 

valmistuttua vastaanottotilai-
suudessa annamme niin taloyh-
tiöille kuin yksityisasiakkaillekin 
katon huoltokirjan, mikä osal-
taan helpottaa ja muistuttaa ka-
ton huollosta.

Ennen ja jälkeen kattoremontin. Ero ulko-
näössä ja asunnon arvossa on selkeä.
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–  kohdekohtainen suunnitel-
ma, johon kirjataan tarvit-
tavat toimenpiteet

–  vanhan katteen purku
–  vesikatteen tarvikkeineen
–  saneerauskiinnikkeet ka-

ton oikaisuun
–  alusrakenteet
–  aluskatteen
–  sadevesijärjestelmät
–  kattoturvatuotteet
–  asennuksen
–  jätteiden poiskuljetuksen 

ja siivouksen
–  lopputarkastuksen/luovu-

tuksen
–  ei etukäteismaksuja, lasku 

luovutuksen jälkeen
–  tarvikkeet ja asennus yh-

deltä toimittajalta
Taloyhtiön kattoremont-

ti suunnitellaan kohdekoh-
taisesti. Kohteesta riippuen 
kattoremonttipaketin sisältö 
saattaa vaihdella.

Kattopakettiin sisältyy

www.ruukkikatot.fi/Pyyda-tarjous

Ota yhteyttä!

Ruukin Täyden Palvelun  
Kattoremonttiin kuuluu  
Kattomestarin ilmainen  
tarjousarviokäynti paikalla
Ensin tutkitaan katon kunto ul-
kopuolisesti: tarkistetaan läpi-
vientien vuotoriskit, mikä ka-
temateriaali katolla on ja onko 
katto kiinnitetty nauloilla vai 
ruuveilla. Kartoituksessa tarkis-
tetaan harjatiivisteiden puut-
teet sekä yläpohjan ja mahdol-
listen aluskatteiden kunto sekä 
katsotaan läpivientien kohdat 
yläpohjassa.

– Jos päivä paistaa yläpoh-
jaan, niin silloin on aika toimia! 
Samalla kartoituskäynnillä kat-
to mitataan ja jätetään tietenkin 
tarjouspyyntö katosta kattotur-
vatuotteineen asennettuna, pa-
tistaa Petri.

Tästä tunnistaa hyvän  
kattourakoitsijan
Petri Ollonqvist neuvoo tutki-
maan Ytj.fi- tai Tilaajavastuu.
fi-sivuilta, löytyykö kattoa teke-
vä yritys sieltä. Kun yritys löytyy 
näiltä sivuilta, ollaan varmalla 
puolella.

– Kun kattotarvikkeet ja asen-
nus tulevat samalta toimittajal-
ta, asennusvirheiden ja takuu-
asioiden murehtimista ei tarvita. 
Ruukin omat koulutetut asenta-

6. Työ aloitetaan ja toteutetaan 
sovitulla tavalla.

7. Lopuksi suoritetaan vastaan-
ottotarkastus, jossa valmis työ 
hyväksytään.
Kaikki tämä hoituu helposti, 

kun Ruukin ammattilaiset hoi-
tavat asian.

jat hoitavat kattoasiat kerralla 
kuntoon. Siitä syystä voimmekin 
antaa asennustyölle jopa viiden 
vuoden takuun ja tuotteella tie-
tenkin on oma tehdastakuunsa. 
Yli 10 000 asennettua kohdetta 
kertoo Ruukin kestävyyteen eikä 
pelkkään voittoon tähtäävästä 
asennustyöstä, sanoo Petri.

Petrin tarkastuslista,  
kun taloyhtiö jättää  
yhteydenottopyynnön  
Ruukille:
1. Otan yhteyttä asiakkaaseen 

ja sovin ajan tapaamiselle 
kohteessa (arviokäynti on il-
mainen).

2. Kartoitan remontin tarpeen 
ja käyn asiakkaan kanssa yk-
sityiskohdat ja tarvikemäärät 
läpi, ettei tule myöhemmin 
yllätyksiä lisäkustannusten 
muodossa.

3. Käynnin jälkeen annan asiak-
kaalle tarjouksen vesikatteen 
uusimisesta ja varmistamme, 
että tarjous vastaa taloyhtiön 
tarpeita.

4. Teemme urakkasopimuksen 
ja määritetään asennusaika-
taulu.

5. Aloituskokouksessa käydään 
läpi mahdolliset kysymykset 
ja nimetään myös kohteelle 
oma projektipäällikkö.
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Asukkaat kertoivat, että ikkunoita pestäessä täytyy ulointa la-
sia olla kaksi henkilöä pitämässä kiinni, koska muuten se ei 
pysy kasassa. Lisäksi etenkin länsipuolen sivustalta kävi kova 

veto sisälle, Ahola kertailee.
Ikkunoiden korjaamista ei oikeastaan edes ajateltu vaihtoehtona 

jo pelkkien kustannusten vuoksi. Eikä vanha ikkuna ole mitenkään 
verrattavissa uuteen, vaikka sen kuinka hyvin entisöisi. Ainoaksi 
ratkaisuksi jäi uusien hankkiminen. Samalla päätettiin uusia myös 
parvekeovet. Keväällä 2013 hallitus lähetti tarjouskyselyt seitsemäl-
le valmistajalle.

– Saimme lopulta vain kolme tarjousta, mikä oli vähän ihmeellis-
tä. Mutta siitä lähdimme haarukoimaan, Ahola kertoo.

Skaala ei ollut Heino Aholalle ennalta tuttu valmistaja. Päätös ik-
kunatoimittajasta oli hänen mukaansa silti helppo tehdä.

– Skaala oli ainoa, joka tarjosi nelilasista vaihtoehtoa. Hallituksen 
jäsenistö piti lämmöneristävyyttä tärkeänä seikkana. Toisena mer-
kittävänä tekijänä pidimme myyjän asiantuntemusta. Asiallisiin ky-
symyksiin saatiin asiallisia vastauksia.

Valinnan jälkeen sovittiin asennuksen aikataulusta, joka asemoi-
tiin syksylle.

– Asennus sujui kuin luomisen työ. Porukka osasi tehtävänsä eikä 
mitään ongelmia ollut. Laskutkin tulivat ajallaan, Ahola naurahtaa.

Skaalan asennusryhmän työtahti valmisti kolmesta neljään huo-
neistoa päivässä. Samalla kun uudet ikkunat asennettiin paikoilleen, 
huolehdittiin vanhat kierrätykseen. Skaalan aluemyyntipäällikkö ja 
projektista vastannut Sami Naukkarinen kertoo, että kierrätys on 
olennainen osa Skaalan palvelukonseptia.

– Vuositasolla puhutaan jopa useasta sadasta tuhannesta ikkuna-
yksiköstä, joten aivan pienestä asiasta ei ole kysymys.

Asukkaita tiedotetaan etukäteen aikataulusta. Lisäksi asennus-
ryhmä antaa huoneistoille tarkempaa aikataulutietoa sitä mukaa, 
kun projekti edistyy. Huoneistot myös siistitään asennustyön jälkeen.

– Kukaan ei tullut valittamaan, että likaista jälkeä olisi jätetty, 
Ahola kertoo.

Ikkunoiden vaihto saatiin päätökseen ennen joulua. Käyttökoke-
muksia on kuluneen talven ja kevään osalta.

– Olemme oikein tyytyväisiä kokonaisuuteen. Meillä on erittäin 
hyvin lämpöä eristävät nelilasiset ikkunat, kuten halusimmekin.

Energiatehokkaita ikkunoita kiusaava ulkolasin ulkopinnan huur-
tuminen ei myöskään ole ollut ongelma. Aholan mukaan Sami Nauk-
karinen kertoi jo tarjousvaiheessa huurtumisesta ja Skaalan Frost-
Free-ratkaisusta, joka pitää lasin kirkkaana.

– Auringonsuojalasista saamme kesän aikana kokemuksia. Vielä 
on ollut vähän viileät kelit, Ahola toteaa.

Kun Heino Aholalta kysyy, että mikä on asiakkaan näkökulmas-
ta se kaikkein tärkein asia tällaisessa projektissa, on vastaus selvä.

– Kun ruvetaan tekemään, niin sitten tehdään. Se on se kaikkein 
oleellisin asia.

Ja hyvin on tehty. Uudet ikkunat ja parvekeovet, joita asennet-
tiin 54 huoneistoon yhteensä 232 kappaletta, suojaavat taloyhtiön 
asukkaita ja varmistavat heidän asumisviihtyvyytensä seuraavat 
puoli vuosisataa.

Nelilasisuus ratkaisi
Energiatehokkuus ja  
asiantuntemus ykkösinä

Heino Ahola on tyytyväinen mies. Hän on Kiinteis-
tö Oy Tuiran Natteporin toimitusjohtaja ja takana 
on hiljattain valmistunut ikkunaremontti. Mittava 
projekti onnistui hyvin. Ahola sanoo, että 35 vuot-
ta vanhan rakennuksen ikkunat olivat tulleet elin-
kaarensa päähän.

Heino Ahola on erittäin tyytyväinen uusiin Skaala Alfa-ikkunoihin ja -oviin, joita 
asennettiin hänen isännöimäänsä taloyhtiöön yhteensä 232 kappaletta.

Sami Naukkarinen vastasi projektin läpiviennistä.
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Hyvinkään lentokentän 
suunnalla liikkuneet 
saattoivat hieraista sil-

miään maaliskuun lopun perjan-
taina kun paikalle kurvasi lähes 
50 Vesivekin valkoista asennus-
autoa. Autot asettuivat kiitora-
dalle uljaaseen rivistöön lähes 
kilometrin matkalle edessään 
kourupukit valmiina vastaanot-
tamaan uusi maailmanennätys.

Kiitoradan päässä seisoi auto, 
jossa oli kourukone sekä yli 600 
kilon alumiinikela. Olosuhteet 
olivat loistavat ennätysyrityk-
selle lukuun ottamatta navakkaa 
tuulta. Monen mielessä varmas-
ti pyöri epäilys urakan onnistu-
misesta, koska kukaan ei ollut 
tiettävästi yrittänyt vastaavaa 
aikaisemmin. Puoliltapäivin kou-
rukone käynnistyi ja jännitys tii-
vistyi. Kun ensimmäinen välimit-
tauspiste 250 metrissä oli ohitet-
tu tunnelma muuttui: tämähän 
saattaa onnistua.

Pari tuntia myöhemmin ylpeä 
porukka seisoi hiekalla kannat-
telemassa viimeistä reilua sataa 
metriä kourua, koska sekä kiito-
rata että kourupukit olivat lop-
puneet kesken ennätyspitkän 
sadevesikourun alta. Mittaa yh-
tenäiselle kourulle kertyi lopulta 
huikeat 1125 metriä.

Teksti: Saara Paajanen   Kuva: Vesivek

Tervetuloa tuoteperheeseen 
Arvo
Harva uutuustuote on lansee-
rauksessaan saavuttanut heti 
maailman ennätyksen. Nyt uusi 
ulkopäärmekouru Arvo teki sen. 
Sadevesijärjestelmän todellinen 
laatu ilmenee yleensä vasta vuo-
sien mittaan. Saumoistaan vuo-
tavat ja lumikuormien painosta 
repsahtaneet räystäskourut ovat 
tavallinen näky kaikkialla täällä 
pohjolassa. Myös ruoste ja pinto-
jen hilseily ovat kaikille tuttuja il-
miöitä. Vesivekillä pyrimme tuo-
maan esiin sadevesijärjestelmien 

Sadevesijärjestelmien ja kattoturvatuotteiden asiantuntija Vesivek 
tempaisi hyvän asian puolesta ja teki samalla uuden ennätyksen. 
”Maailman pisin kouru” tapahtuma esitteli maailmalle myös uuden 
sadevesikourun Vesivek Arvon.

Kilometrikourulla 
maailmanennätykseen

merkityksen kiinteistöille, niiden 
toimivuudelle ja ulkonäölle. Vesi-
vek Arvo on pitkän tuotekehityk-
sen tulos ja tekijöiden mielestä 
tämän ennätyspituuden lisäksi 
se on maailman paras vesikouru.

Ennätys ei saanut aikaan pel-
kästään mahtavaa fiilistä Vesi-
vekin porukassa vaan hyvä laite-
taan kiertämään. Kilometrikouru 
pätkittiin neljän metrin palasiin 
jo heti valmistuttuaan lentoken-
tällä ja niiden myyntituotto lah-
joitetaan syöpää sairastavien las-
ten ja nuorten valtakunnalliselle 
yhdistykselle Sylva ry:lle.
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Myös asumiseen luonnonläheinen kansamme on oppinut et-
simään vastaavia ratkaisuja. Parvekelasien ansiosta suoma-
laiset ovat tehneet parvekkeista viihtyisiä lisätiloja, joilla 

kesän on voinut ajoittaa jo siinä vaiheessa, kun karhu on ehtinyt 
vasta nukahtaa talviunille. Ei siis ihme, että nimenomaan asumiseen 
ja arkkitehtuuriin liittyvät syyt ovatkin olleet ratkaisevia lasituspe-
rusteita tuotteen valmistuksen aloituksesta alkaen.

Rakenteetkin selviävät talven yli
Asumishyödyistä nauttiessa pääsi pitkäksi aikaa unohtumaan lasi-
tuksien muut hyödyt. Vasta 1990-luvun puolivälissä taloyhtiöissä ja 
Tampereen teknillisellä yliopistolla huomattiin, että parvekeraken-
teet ovat parvekelasien ansiosta alkaneet selvitä suomen talvista pa-
remmin. Enää ei tullut sateen mukana vettä parvekkeelle ja lumikin 
pysyi pihalla – lehdistä ja pölystä puhumattakaan. Niinpä Mattilan 
Jussi käynnisti Tampereen teknillisellä yliopistolla betonirakentei-
den säilyvyystutkimuksen, jonka tulos oli todella mielenkiintoinen; 
pakkasrapautuminen päättyi ja korroosioprosessi hidastui merkittä-
västi lasituksen asennuksen jälkeen. Ja mikä parasta, samalla parve-
keremontit siirtyivät jopa 5–10 vuodella eteenpäin. Tämän jälkeen ei 
hymyillyt pelkästään asukas, vaan myös kiinteistönomistaja.

Myös taloyhtiöt 

 kerrospukeutuvat

Me suomalaiset tunnemme oman ilmastomme. Talvi on pitkä ja kylmä, kevät alkaa 
liian myöhään eikä kesää juuri ole. Tuntuu, että niinä päivinä, joina aurinko paistaa, 
vähintäänkin tuulee. Tästä johtuen suomalaiset ovat tottuneet etsimään sopivia 
ratkaisuja jokaiseen keliin. Löytyy alus- ja välikerrastoa sekä tuulen ja sateen pitä-
vää ulkotakkia, joilla olemme oppineet maksimoimaan ulko-oleskelun nautinnolli-
suuden haastavassa ilmastossa.
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noin 200 kg ja vuosittain energiansäästöllä kuitatut päästöt suu-
ruusluokallisesti 50 kg. Päästöjä syntyy siis hämmästyttävän vähän 
– noin 1500 km automatkan verran ja kokonaispäästötkin kuolet-
tuvat huomattavan nopeasti, noin neljän vuoden aikana (200 kg/50 
kg = 4). Mitä tapahtuu kuoletusajan ylityksen jälkeen? Oikea vastaus 
on, että lasit alkavat syömään kerrostalon hiilipäästöjä ja tekevät sitä 
vielä yli 25 vuoden ajan.

Nautitaan mekin
Kesän saa aloittaa parvekkeella tai terassilla jo helmi-maaliskuussa, 
kun lämpötila nousee ensimmäisen kerran yli 20 asteen ja kesä jatkuu 
siitä aina syys-lokakuulle asti. Keskellä kesää parvekelaseja kannat-
taa hieman raottaa ja aurinkosuojaverhoilla suojautua pahimmalta 
auringonpaahteelta. Näin toimimalla pystytään nauttimaan rauhal-
lisista kesäpäivistä myös heinäkuun parhaimpina lomapäivinä. Ver-
hoilla saadaan myös sisälämpötilat sopivalle tasolle sekä suojataan ka-
lusteita UV-säteilyltä. Tutkimusten mukaan auringonsuojaverhojen 
vaikutuksista puhutaan myyntitilanteissa liian vähän ja siitä syystä 
verhot tulevat asennettua vasta ensimmäisen ”hellekesän” jälkeen. 
Aktiivisella tiedottamisella varmistetaan, että jatkossa ei kantapää-
koulussa ole tulevina ”hellekesinä” takavuosien kaltaista ruuhkaa.

Pidetään huolta
Lumon huolehtii ja välittää niin asiakkaista kuin heidän asuinympä-
ristöstään. Kestävään ajatteluun kuuluu myös huolenpito. Lasitukset 
kannattaa huollattaa asianmukaisesti ja ajallaan. Näin varmistetaan 
tuotteiden turvallinen käyttö ja pitkäaikaiskestävyys. Ja mikä paras-
ta – takuun säilyminen.

Lasitus tarjoaa mahdollisuuden mukavaan 
käyttökokemukseen, suojaa rakenteita ja lisää 
energiatehokkuutta ja turvallisuutta. Parhaim-
millaan on terapiaa istua lasitetulla parvekkeel-
la vuodenajoista nauttien.

Energiaa säästyy
Rakenteiden suojauksen ohella myös energiaa säästyy – niin siivous-
tarpeen vähentyessä ihmisillä kuin rakennuksissakin. Ihmistyön 
energiansäästöä en osaa laskea, mutta asumisen energiansäästö-
vaikutukset ovat viiden vuoden tutkimusponnistuksen aikana sel-
vinneet. Parveke- ja terassilaseilla säästetään niin kerros-, rivi- kuin 
omakotitaloissa tapauksesta riippumatta aina energiaa. Kerrostalojen 
kohdalla suuruusluokka on noin 6 %, omakoti- ja rivitaloissa hieman 
vähemmän. Yleisperiaatteena on myös, että vanhoissa rakennuksis-
sa säästö on hieman suurempi kuin uusien rakennusten kohdalla.

Luonto kiittää
Energiankäyttö ja hiilipäästöt kerrostaloissa kulkevat käsi kädessä. 
Kuluttaessamme energiaa me myös tuotamme päästöjä ja säästäessä 
vähennämme. Lasituksien elinkaaren aikana tuotetut päästöt ovat 

www.lumon.fi

Lue lisää
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Ota yhteyttä asentaviin jälleenmyyjiim-
me tai käy tutustumassa oviin hyvin va-
rustetuissa rautakaupoissa. Lisätietoa 
myös www.crawfordautotallinovet.fi

Crawford Entrematic autotallin ovien 
myynti, asennus ja huolto talousalueella 
Kuopio, Varkaus, Iisalmi ja Kajaani:
Juta tec
Juha Taskinen, puh. 050-5266015
myynti@jutatec.fi
www.jutatec.fi

Kaipaako taloyhtiösi  
uusia autotallin ovia?

Teksti:Pirkka Markkula   Kuvat: Crawford Entrematic

Vanhat ovet vaihtoon
– Vanhat ovet tulivat käyttöikänsä päähän 
paitsi ulkonäöllisesti myös käytettävyyden 
kannalta. Kiinteistön heikoin kohta tässä 
vaiheessa tuli uusittavaksi, kertoo isännöit-
sijä Anja Oksman.

Myös kiinteistön korjaussuunnitelma toi-
mi pontena ovien vaihdossa – siinäkin olivat 
ovet seuraavana korjauslistalla. Vaihdettavia 
ovia oli 15 kpl kahdessa rakennuksessa, eril-
lisessä autotallissa ja asuintalon alakerrassa.

Uudet ovet helpottavat arkea
Kuten yleensä käy, vanhojen kippiovienkin 
toiminnallisuus heikkenee ajan saatossa. Ovi-
en käyttäjienkin voimat vähenevät iän myötä.
Tämän päivän sana energiatehokkuus on 
myös heikolla tolalla vanhoissa ovissa. To-
rinkulman autotalleissa pidetään perusläm-
pönä +15 °C, josta osa on mennyt harakoille 
ennen remonttia.

Anja Oksman pyysi kolmelta eri ovitoimit-
tajalta samanlaiset tarjoukset, jotka sisälsivät 
urakan materiaaleineen ja töineen. Hän tote-

As Oy Karttulan Torinkulma Kuopiossa vaihtoi autotallin 

kippiovet lamellioviin

As Oy Karttulan Torinkulman autotallin ovet olivat yhtä 
vanhat kuin itse rakennuskin – vuodelta 1966. Nyt oli 
aika vaihtaa autotallin ovet energiataloudellisempiin ja 
helpommin käytettäviin.

aa, että ovia on turhan hankala yrittää sellai-
sen asentaa itse, joka ei asennustyötä työk-
seen tee. Ovenvaihtourakassa tärkeää oli, 
että vanhat ovet toimitetaan kaatopaikalle, 
uudet asennetaan ja lopuksi vielä siivotaan.
Kaikkien kolmen eri valmistajan tarjoukset 
olivat suurin piirtein samanhintaisia, Craw-
ford Entrematic valikoitui toimittajaksi muu-
taman hallituksen jäsenen hyvien kokemus-
ten perusteella.

Uudet ovet vajaassa kahdessa viikossa
Autotallien ovet vaihdettiin kahdessa jak-
sossa. Syksyllä 2013 vaihdettiin 6 kaikkein 
kehnoimmassa kunnossa ollutta ovea, ke-
väällä 2014 loput 9. Urakassa lähdettiin kä-
sikäyttöisistä ovista, mutta autotalliosakkaat 
voivat halutessaan ottaa sähkökäyttöisenkin 
oven kaukosäätimellä. Loppujen lopuksi säh-
kökäyttöisiä ovia asennettiin 7 ja käsikäyttöi-
siä 8. Käsi- ja sähkökäyttöisen oven hinnan 
ero kun ei ollut päätähuimaava.

Urakoitsijana toiminut Juta Tec uudisti 
ovien asennuksen yhteydessä myös ovien vä-

liseinät ja lisäsi kynnyspellit talon alla oleviin 
autotallinoviin. Ovien vaihto kävi sutjakasti: 
päivässä vaihtui kaksi ovea. Torinkulmassa 
jätettiin yksi autotalli urakoitsijan työtilak-
si. Työ helpottuu, kun jatkuvasti ei tarvitse 
kuljetella tavaroita paikasta toiseen.

Lamellioveksi g60 Style -nosto-ovet
Uusiksi nosto-oviksi tulivat Crawford Entre-
matic g60 Style väri vaalea alumiini RAL 9006. 
Yksinkertainen STYLE kuosi sopii nykyaikai-
seen arkkitehtuuriin. Uuden Magic-koneiston 
avulla voi avata autotallin oven vaikka olisi 
etäällä autotallista. Tyytyväinen isännöitsi-
jä Anja Oksman haastelee kaukosäädinkäyt-
töisen oven toimivan melkeinpä kuin ajatus.

– Kun oven avaa kaukosäätimellä, sen voi 
tehdä nurkan takaakin ilman suoranaista 
näköyhteyttä.

Urakoitsijana toiminut Juta Tec saa erityiskiitokset Anja Oksmanilta: 
– Urakka sujui ripeästi ja sovitunlaisesti.
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Finera Aitateollisuus Oy
puh. 020 785 6500, fax 03-7810 888
info@finera.fi, www.finera.fi 

Lisätietoja

Kotimaiset Finera® -vinyyliaidat
Järkevä, siisti ja kustannustehokas ratkaisu

Ylioppilaskylä on nimensä mukaisesti 
aivan yliopistojen lähellä oleva Turun 
ylioppilaskyläsäätiön suurin opiske-

lija-asuntokohde. Yo-kylä valmistui 1979 ja 
asunnot on perusparannettu 1994–2003. 
Ylioppilaskylä oli eri ylioppilaskuntien ja op-
pilaskuntien yhteinen, aikanaan paljon huo-
miota herättänyt hanke ja Suomen suurin 
yksittäinen opiskelija-asuntokohde.

Yo-kylä tarjoaa asumisvaihtoehtoja yksi-
östä soluun ja kaksiosta isompiin perheasun-
toihin. Osalla Yo-kylän pohjakerrosten asun-
noista on oma pieni takapiha. Näillä takapi-
hoilla on metallikehyksiset aidat, joiden puu-
osat on rakennusvuosien jälkeen jo moneen 
kertaan vaihdettu, mutta jotka 2014 vuoden 
alkupuolella olivat jälleen uusimisen tarpees-
sa. Remontoitavana oli kaikkiaan 52 taloa, 
joista 50:ssä oli aita.

Aitojen puuosien uusimisessa vaihtoeh-
toina olivat aluksi maalattu puu, laminaatti, 
komposiitti ja vinyyli, joista lopulta Fineran 
kotimaiset vinyyliaitaprofiilit valittiin mm. 
koeaitojen rakentamisen jälkeen puuosat kor-
vaavaksi materiaaliksi. Asentamisesta huo-
lehti Turun reunakivi- ja laatta-asennus Oy.

Pitkäikäiset ja helppohoitoiset aidat
Finera Aitateollisuus Oy:n valmistamat vi-
nyyliset aidat on suunniteltu sopimaan Suo-
men vaihteleviin ilmasto-olosuhteisiin. Vi-
nyyliaita on tehty kestämään kovat pakkaset 
jopa -50 asteesta aina kesän kuumiin heltei-
siin ja +65 asteeseen. Myöskään auringon 
UV-säteet eivät haalistuta materiaalia.

Materiaalinsa ansiosta vinyyliaidat ovat 
täysin kosteuden- ja tuhoeläinten kestävät. 
Myöskään vanhoissa aidoissa havaittu vih-

reä kasvusto ja home ei pinty Fineran aitoi-
hin. Lisäksi valittu materiaali voidaan tode-
ta olevan lähes huoltovapaata, sillä tuote ei 
tarvitse pintakäsittelyä ja sen pinta ei hilsei-
le eikä irtoile – kevyt pesu riittää huoltotoi-
menpiteiksi.

Hyvin suunniteltu – puoliksi tehty
Ylioppilaskylän vanhojen ja huonokuntois-
ten aitojen puuosien tilalle hankittiin sopi-
van kokoiset vinyylilaudat valmiilla rei’ityk-
sellä. Metallikehyksen kunnon ollessa hyvä, 
tehtiin kehyksiin ainoastaan uudelleen alu-
miinikannakkeet sekä ylös että alas. Uuden 
vinyyliaidan muotokieli jätettiin muistutta-
maan vanhaa, aiemmin ollutta aitamallia. 
Koko aitaremontti aloitettiin helmikuussa 
ja valmiiksi vinyyliaidat saatiin huhtikuun 
alkuun mennessä.

Turussa vaihdettiin 15 kilometriä vanhojen aitojen lahonneita 
lautoja kotimaisiin Finera® -vinyyliaitaprofiileihin.
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Ellei piha-alueiden hallintaoikeutta ole 
nimenomaisesti yhtiöjärjestyksessä 
tai yhtiökokouksessa määrätty osak-

keenomistajalle, niin koko kiinteistöön kuu-
luvan piha-alueen hallintaoikeus on yhtiöl-
lä. Osakkeenomistajalla ei ole edes pitkäai-
kaisen käytön perusteella hallintaoikeutta 
piha-alueeseen. Yhtiön hallinnassa olevilla 
pihoilla ei yksittäisellä osakkeenomistajal-
la ole oikeutta tehdä minkäänlaisia muu-
tostöitä; yhtiön hallituksen lupa tarvitaan 
kaikkiin muutostöihin, jotka ulottuvat huo-
neiston ulkopuolelle. 

Pienehköissä asunto-osakeyhtiöissä on 
kuitenkin yhtiön omistamat piha-alueet 
usein joko yhtiöjärjestyksessä tai sopimalla 
jaettu eri asuntojen asukkaiden yksityisaluei-
siin. Toki löytyy sellaisiakin pientaloyhtiöitä, 

joissa esimerkiksi rivitalon takapihat on siis-
tisti aidattu, mutta mitään päätöstä ei osa-
kashallintaan siirtämisestä ole tehty. Jos pi-
ha-alueiden hallintaoikeus on määrätty osak-
keenomistajille, niin asunto-osakeyhtiölain 
mukaisesti heillä on muutostyöoikeus myös 
hallinnassaan olevilla piha-alueilla. Oikeutta 
rajoittaa vain määräys, jonka mukaan yhtiöl-
le on ilmoitettava useimmista muutostöistä. 
Yhtiön suostumuskin on tarpeen, jos muu-
tos voi vahingoittaa rakennusta tai tuottaa 
muuta haittaa yhtiölle. Jos taas haittaa saat-
taa aiheutua muille osakkeenomistajille, niin 
suostumus on saatava heiltä. Yhtiöllä on aina 
mahdollisuus puuttua osakkaan piha-alueelle 
tekemiin rakennelmiin mm. sillä perusteel-
la, että se tuottaa haittaa yhtiölle tai toiselle 
osakkeenomistajalle. 

Hallintaoikeutensa vastapainona osak-
kaalla on kunnossapitovastuu pihasta ja sen 
rakenteista. Jos hän laiminlyö kunnossa-
pitovastuunsa ja yhtiö velvoitetaan korjaa-
maan tilanne (esimerkiksi ympäristöviras-
ton toimesta), niin yhtiö voi osakkaan kus-
tannuksella suorittaa vaaditut työt. Vaikka 
piha-alueet siis olisikin annettu osakashal-
lintaan, niin viime kädessä vastuu koko kiin-
teistön piha-alueista ja niiden kunnossapitä-
misestä säilyy yhtiöllä.

Yhtiö huolehtii koko kiinteistöstä
Asunto-osakeyhtiön tulee aina huolehtia sii-
tä, etteivät kiinteistön alueella olevat puut 
tai rakennelmat aiheuta vaaratekijöitä ulko-
puolisille tai yhtiössä asuville. Yhtiö huoleh-

Omalla pihalla – 

vai taloyhtiön?
Asunnon yhteydessä oleva, kenties aidattukin alue, mielletään helposti omaksi pihak-
si. Usein nämä piha-alueet ovat kuitenkin asunto-osakeyhtiön hallinnassa, eikä sinne 
saa tehdä muutoksia ilman taloyhtiön lupaa. Kerrostalon pihan suhteen ei ongelmia 
juurikaan esiinny, mutta rivitalojen pihoilla voidaan käydä melkoisia ”turpakäräjiä” 
etenkin pensaiden ja puiden istuttamisen ja terassirakennelmien tiimoilta. Kuka päät-
tää, mitä pihaan saa rakentaa?

Joissakin taloyhtiöissä piha-alueen istutukset ja rakenteet voivat olla hyvinkin tarkasti säädeltyjä...
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tii myös asennuttamistaan pihavalaisimista 
ja niiden kunnosta. 

Yhtiön vastuulla ovat myös piha-alueiden 
raja-aidat. Säännöt siitä, miten osakkaan hal-
linnassa olevaa aluetta saa kiinteistön raja-ai-
tojen lisäksi itse rajata, vaihtelevat suuresti 
eri osakeyhtiöissä. Jotkut yhtiöt sallivat esi-
merkiksi verkkoaidan vetämisen piha-alueen 
päätyyn kiinteistön raja-aitojen väliin niin, 
että piha-alueesta tulee suljettu ja vaikkapa 
perheen koira pysyy alueella – kun taas jotkut 
yhtiöt eivät salli minkäänlaisia omia aitara-
kennelmia. Jos pihan aitaaminen on omalla 
kohdalla tärkeä kysymys, niin asia kannat-
taa jo osaketta ostaessa selvittää, niin siitä 
ei myöhemmin tule kädenvääntöä ja mah-
dollista pettymystä.

Mitä siis pihalla saa tehdä?
Osakkaalla on aina velvollisuus pitää kun-
nossa osakashallinnassaan olevat tilat; niin 
sisä- kuin ulkotilatkin. Selvitä kuitenkin 

ovatko asuntosi välittömässä yhteydessä ole-
vat piha-alueet määritelty yksityisalueiksi ja 
annettu osakashallintaan – vai onko koko 
kiinteistön hallintaoikeus muodollisesti yhä 
osakeyhtiöllä. Sen perusteella tiedät, kuin-
ka vapaasti voit muutostöitä pihallasi tehdä.
Osakashallinnassa olevalle pihalle voit teh-
dä muutoksia; toteuttaa puutarhaunelmiasi 
ja rakentaa vaikka pienen kasvihuoneen to-
maatteja varten. Jos hallintaoikeus on yhti-
öllä, niin pihan käyttöoikeudesta huolimat-
ta tällaista muutostyöoikeutta ei osakkaalla 
ole, vaan kaikkiin toimenpiteisiin tarvitaan 
yhtiön lupa. Lupa tarvitaan esimerkiksi va-
lokatoksen tai markiisien asentamiseen sekä 
grillin, leikkimökin ja erilaisten aitojen ra-
kentamiseen. Periaatteessa hallituksen lupa 
tarvittaisiin pieniinkin muutostöihin, kuten 
kasvien istuttamiseen. Yhdenvertaisuus-
periaatteen mukaan yhtiön antama päätös 
koskee kaikkia osakkeenomistajia tasaver-
taisesti. 

Monissa yhtiöissä tilanne on kuitenkin se, 
ettei osakkaiden piharakentamiseen ja muu-
tostöihin ole juurikaan kiinnitetty huomiota 
– ja osakkaat ovat saaneet puuhailla käytös-
sään olevilla piha-alueilla mitä haluavat. Jo-
kainen yhtiö toki toimii tavallaan ja puuttuu 
vain niihin asioihin, jotka sen osakkaiden nä-
kökulmasta ovat tärkeitä. Ongelmatilanteis-
sa kuitenkin lainsäädännön näkökulma toi-
mii ratkaisujen perustana.

Myös laki naapuruussuhteista sääte-
lee omalla pihalla tehtäviä toimenpiteitä ja 
oikeuttaa esimerkiksi poistamaan naapu-
rin kasvien häiritsevät juuret tai oksat. As-
tioissa kasvavista kasveista ei säädöksiä ole. 
Kannattaa kuitenkin välttää kasvien kas-
vattamista niin isoiksi, että ne varjostavat 
naapurin tonttia – tai oksat kasvaisivat naa-
purin puolelle.

Jos piha-alueet on yhtiöjärjestyksessä liitetty osakashallintaan, 
kannattaa yhtiöjärjestykseen liittää myös karttapiirros,  

johon merkitään kunkin osakkaan hallinnassa oleva piha-alue.

...toisissa saa tietyin ehdoin halutessaan muokata pihaa 
mieleisemmäksi; ehtona esimerkiksi, että yhtenäistä vä-
rimaailmaa on noudatettava.
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Pihaideoita tiilellä
Puutarha tapahtumissa on yleensä esillä erilaisia piharakentami-

seen ja puutarhan hoitoon liittyviä materiaaleja ja apuvälinei-
tä sekä tietenkin kasveja – niin tälläkin kerralla. Tämän lisäksi 

Turun tapahtumassa esiteltiin monenlaisia yritysten ja ympäristö-
suunnittelijoiden suunnittelemia pihaideoita. Huomiota herättävim-
piä kokonaisuuksia oli A-hallin keskusalueelle neljän pihasuunniste-
lijan toimesta toteutettu koristelupiha-alue. Marianne Blom-Salola, 
Maarit Ketola, Paula Tiittanen ja Kirsi Sundholm olivat loihtineet 
LIVIA-ammattiopiston opiskelijoiden avustuksella kahdeksan hie-
noa esimerkkiä puutarhapihan toteuttamiseksi. Yksi näyttävimmis-
tä osa-alueista oli hortonomi Maarit Ketolan englantilaistyylinen 
puutarha, jossa päämateriaalina oli käytetty tiiliä sen eri muodoissa.

Suunnittelu alkoi jo vuosi sitten 
Maarit Ketolan ajatus puutarhasuunnitelmasta tämänvuotiseen 
messutapahtumaan sai alkunsa jo viime vuonna, jolloin messuille 
oli heidän toimestaan suunniteltu vastaavanlainen alue. Uusia ide-
oita hauduteltiin pala palalta pikkuhiljaa ja varsinainen suunnittelu 
aloitettiin viime syksynä. Suunnitelman tavoitteena oli luoda erilaisia 
ratkaisuja, joista messuvieraat voisivat saada uusia virikkeitä omien 
pihojensa toteuttamiseen.

Idea englantilaisesta puutarhasta
– Halusin toteuttaa jotain hieman perinteisestä poikkeavaa ja sain 
ajatuksen alueen toteutukselle ns. englantilaisesta puutarhasta, 

Turun Piha & Puutarha ja Perinnekoti -messuilla esiteltiin tänäkin 
vuonna mielenkiintoisia piha- ja puutarharakentamisen trendejä. 
Messut järjestettiin Turun messukeskuksessa 28.–30.3.2014 ja yksi 
messujen mielenkiintoisimpia anteja oli puutarha-alan ammatti-
laisten suunnittelemat pienet pihapuutarha-alueet.

Messuesittelypiha ”Pihatiiliä ja Pastellia” oli toteutettu Wienerbergerin punaisenkirjavaa Penter Padova- ja ruskehtavan harmaata Retro Nostalgie -pihatiiltä käyttäen.



59

lisäksi myös vanhoja metallisia esineitä, kuten maitokärryn pyöriä, 
maitotonkkia ja löytyipä sieltä vanha aikaa nähnyt polkupyöräkin.

Ammattilaisen vinkit pihasuunnitteluun
Pihan uudistamiseen lähdettäessä olisi hyvä, että suunnitelmat teh-
täisiin tarpeeksi ajoissa, mielellään jo talvella. Näin saataisiin riittä-

västi aikaa urakkatarjouspyyntö-
jen tekoon ja työtkin päästäisiin 
aloittamaan ajoissa, eli heti kun 
säät vain sallivat. Näin saataisiin 
pihat valmiiksi hyvissä ajoin en-
nen kevään juhlia ja kesän kas-
vukautta.

– Tilaajan tulisi myös ym-
märtää, että piharakenteiden 
perustaminen tulisi Suomen il-
masto-olot huomioiden tehdä 
kunnolla. Esimerkiksi roudan 
huomioimatta jättäminen voi 
joissakin tapauksissa tulla kal-
liiksi. Kunnollinen suunnitelma 
on aina hyvä tehdä ennen toteu-
tuksen tekoa, jotta vältyttäisiin 
virhesijoituksilta niin istutus-
ten kuin kivetyksienkin suhteen, 
neuvoo Ketola.

Urakoitsijaa kannattaa käyttää
– Moni luulee osaavansa piha-
rakentamisen, mutta käytäntö 
on usein jotakin muuta. Ennen 
vanhaan ihmiset olivat usein 
sormet mullassa ja touhusivat 
luonnostaan enemmän puutar-
hassa, mutta nykyään se on vä-
henemään päin ja siksi myös 
osaamisen taito häviää. Lisäksi 
nykypäivän kiireinen elämänryt-
mi jättää entistä vähemmän ai-
kaa puutarhan rakentamiselle ja 
hoidolle. Usein juuri näistä syistä 

kertoo Ketola. – Koska aito keraaminen pihatiili on erittäin yleinen 
Keski-Euroopassa, mutta vielä melko harvinainen Suomessa, katsoin 
sen olevan sopivan mielenkiintoinen ratkaisu suunnittelemallemme 
piha-alueelle. Olin matkallani Hollannissa nähnyt upeita kohteita ni-
menomaan keraamisilla pihatiilillä toteutettuna ja innostuin asiasta. 
Halusin lisätä tietoutta pihatiilien käyttömahdollisuuksista ja tuoda 
uusia ideoita suomalaisille piha-
rakentajille. Onneksi Wienerber-
gerin Penter-pihatiilimallistosta 
löytyi Suomen olosuhteisiin so-
pivia malleja toteutusta varten. 
Erityisesti ihastuin pihatiilien 
maanläheisiin väreihin ja samet-
tiselta vaikuttavaan pintaan, 
mutta kyllä pihatiilien tekniset 
ominaisuudetkin vakuuttivat 
minut niiden sopivuudesta Suo-
men olosuhteisiin, toteaa Ketola.

Pihatiiltä ja pastellia
Suunnittelemallamme alueel-
la oli käytetty tiiltä ja pihatiiltä 
monipuolisesti sekä pintoina että 
muuriratkaisuissa. Pääosa maan-
kattauksesta oli toteutettu Pen-
ter-malliston antiikinomaisel-
la ruskehtavanharmaalla Retro 
Nostalgie -pihatiilellä ja reuna-
kanttaukset tummanpunaisel-
la Padova -pihatiilellä. Alueen 
takareunalla oleva antiikkinen 
seinämä muurattiin Terca Ma-
kasiini julkisivutiilestä. Kurkista-
malla alueelle käytävän puolelta 
tiiliseinämässä olevasta ikkunas-
ta, oli näkymä Ketolan mielestä 
kukkivien pastellisävyisten kas-
vien kera huikaisevan kaunis, mi-
hin monen messukävijänkin oli 
helppo yhtyä. Alueen koristeena 
oli käytetty pihatiilien ja kasvien 

Mallipiirustus esittelyalueesta, jonka neljä 
puutarha-alan ammattilaista, Maarit 
Ketola, Marianne Blom-Salola, Paula Tiit-
tanen ja Kirsi Sundholm, olivat suunnitel-
leet toteutuksen pohjaksi. Maarit Ketolan 
suunnitelma ”Pihatiiliä ja Pastellia” on 
keskellä oikealla.
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VALKOISTA JA  VIHREÄÄ

Alueella on kolme saman kokoista pientä patiota erilaisin teemoin.
Patioita rajaa raudoitusverkosta työstetyt pylväät ja niiden väliin kiinnitetyt  seinäkkeet.

Kukat ovat kaikki valkoisia ja niitä korostamaan on istutettu vihreän eri sävyjä havuissa ja muissa kasveissa.
Esineistö on enimmäkseen vanhaa ja käytettyä.

Marianne Blom-Salola, Puutarhapalvelu Marianne Blom-Salola

PELKISTETTYJÄ MUOTOJA

Geometriset kuviot  muodostavat alueen keskiön ja niiden rajaukset ja pinnat on tehty vaihtelevista meteriaaleista.

Havukasvit ovat habitukseltaan ja väritykseltään mielenkiintoisia,  kukkivat puut herkän keväisiä.
Sipulikukat, havut ja muut kasvit muodostavat silmää hiveleviä väripintoja ja yksityiskohtia alueen laitamille.

Marianne Blom-Salola, Puutarhapalvelu Marianne Blom-Salola

HELPPOHOITOISUUTTA

Alue on rakennettu betonilaatoituksen ja muurikivien avulla selkeäksi ja helppohoitoiseksi kokonaisuudeksi,
joka antaa tilaa niin rauhoittumiseen kuin yhdessäoloonkin.

Suoraviivaista kulku- ja oleskelualuetta reunustavat korotetut istutusaltaat, raamikas pergola ja tolpparivistö.

Aaltoilevat kasvi- ja väripinnat pehmentävät betonikivillä luodun järjestyksen ja voimakkaat värit
-musta, oranssi, liila ja valkoinen- tuovat alueelle samalla modernin ja raikkaan tuulahduksen.

Tilaan sopivilla kalusteilla ja monipuolisella valaistuksella viimeistellään alueen viihtyisyys 
ja korostetaan sen yksityiskohtia. 

Paula Tiittanen, Pihamestarit Tiittanen 
 

METSÄN TUNTUA

Metsäisen alueen rakentamisessa on mietitty luonnonvaraisen pihan monipuolisia käyttömahdollisuuksia 
rakennetun pihan vaihtoehtona tai jatkeena.
Materiaaleina on käytetty osin valmista metsänpohjaa eli kunttaa, sammalta, havuja ja kiviä joita on täydennetty
muutamilla maastoon sopivilla kasveilla, kuten alppi- ja jouluruusuilla sekä hortensioilla.

Retkeilyä ja oleskelua silmälläpitäen, alueen poikki kulkee pöllipolku, joka johtaa halkopinojen suojaamalle nuotio-/leiripaikalle.
Halkopinot tarjoavat paitsi suojaa myös pieniä, nostalgisiakin, yllätyksiä kaikille tämän pihan käyttäjille.

Hillityllä valaistuksella tuetaan rauhallista luontomaisemaa ja luodaan samalla tunnelmallinen oleskelupaikka omaan pihapiiriin.

Paula Tiittanen, Pihamestarit Tiittanen
  

PUUTA JA TERÄSTÄ
     
Portilta katsoessa näkee koko alueen läpi. Alueen alaosan katemateriaalina on käytetty 
liuskekivilaattaa.

Puupenkkien taustalla on reijitetty metalliseinämä jonka läpi valo ja varjot siivilöityvät kauniisti. 
Seinämä antaa suojan istujalle.

Penkkien välistä kuljetaan alueen yläosaan jossa on matala vesiaihe istutusaltaineen. 
Yläosan katemater iaalina on musta sora.

Kirsi Sundholm, KirsinPiha

SALAINEN PUUTARHA
         
Vanhan oven takaa löytyy seestynyt tunnelma.
 
Vesiaiheen seisova vesi,  kosteikon kasvit,  luonnonkivi muuri ja askelkivet vedessä 
houkuttelevat kulkemaan kohti vanhojen ikkunoiden suojaamaa oleskelualuetta.

Kirsi Sundholm, KirsinPiha

VÄRIEN RIEMUA

Rinne peittyy vär iympyrän mukaisesti kasvillisuudella, punainen, sininen ja keltainen
lila, vihreä ja oranssi. Rinteen alaosassa kukkivat kaikenkirjavat kukat
sulassa sovussa havujen kanssa.

Katteena kovilla pinnoilla on käytetty vaaleaa liuskekiveä ja alueen istutuks ia rajaa liuskekivimuuri. 
Oleskelualueen takana antaa suojaa vanhoista ruostuneista patjanjousista tehty kukkiva seinämä. 

Valuvan veden ääni rauhoittaa ja rentouttaa.

Maarit Ketola, Puutarhan Kultainen leikkaus

 

    

PIHA- & PUUTARHA 2014 
YLEISKORISTELUALUE

PIHATIILTÄ JA PASTELLIA

Alueella on käytetty pihatiiltä monipuolisesti sekä pintoina että muuriratkaisuissa.
Katsomalla käytävän puolelta tiiliseinämässä olevasta ikkunasta alueelle on 
näkymä on runsaiden kukkivien pastellisävyisten kasvien vuoksi huikaisevan kaunis.

Alueen koristeena on käytetty runsaasti vanhoja metallisia esineitä, kuten maitokärryn pyöriä,
maitotonkkia sekä aikaa nähnyt polkupyörä.

Kurkistamalla maitokärryn pyörästä tehdystä portista katsoja kokee yllätyksen!

Maarit Ketola, Puutarhan Kultainen leikkaus

laatta

Maarit Ketolan suunnitteleman koristelupihan muuriin asetetun ikkunan kautta avau-
tui kaunis näkymä kukitetulle tiilipihalle.
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pihasuunnitelman toteuttaja onkin ammattinsa osaava urakoitsija. 
Tosin maaseudulla, kun tarvittavia koneita on helpompi saada käyt-
töön ja niiden hallintakin paremmin hyppysissä, saatetaan suunni-
telma ja toteutus tehdä omatoimisesti, toteaa Ketola.

Piharakentamisen tulevaisuus
Ketolan mielestä suunnittelun tarve tulee lisääntymään tulevai-
suudessa. Siihen vaikuttavat ihmisten kiire ja markkinoilla olevien 
vaihtoehtojen runsaus. Vain ammattinsa osaavalla suunnittelijalla 
on riittävä kokonaiskäsitys markkinoilla olevista tuotteista ja kas-
veista sekä niiden käyttömahdollisuuksista ja yhteen sopivuudesta. 
Viherala ei hänen mielestään ole kärsinyt myöskään lamasta. Kun ih-
misillä ei enää ole varaa matkustella ulkomailla, haluavat he satsata 
sen sijaan oman pihaan ja ympäristöön. Myös kerrostalopihoihin on 
alettu satsaamaan. Ennen vanhaan kerrostalopihoilla oli vain hiekka-
laatikko ja muutama pensas sekä asfalttia – aina ei sitäkään, mutta 
nykyään niihinkin on alettu satsaamaan. Kaunis ja hyvin hoidettu 
piha lisää myös kerrostalokiinteistön arvoa ja asuntojen myyntikin 
on helpompaa. Yhä useampi taloyhtiö asentaakin pihoihin vanhan 
asfaltin tilalle pihakiviä ja istutuksia ja näin pihat muuttuvat viihtyi-
siksi kohtaamispaikoiksi asukkaille.

Pihatiilien asennusnäytöksistä vinkkejä pihantekoon
Turun Piha ja Puutarhamessuilla oli myös työnäytöksiä, jossa LI-
VIA-ammattiopiston puutarha-alan linjalta valmistuvat opiskelijat 
esittelivät pihatiilien ladontataitoja. Punaisen Padova -pihatiilen la-

tominen kalanruotokuvioon ei ollut kaikkein helpoin tehtävä, mutta 
nuoret naiset selvisivät työstä ripeästi ja tarkasti. Lopputulos kelpaisi 
kenen tahansa pihaan. Itse työ eteni ensin asennushiekan tasaamisella. 
Pohjan tasaustyössä käytettiin apuna pitkiä teräsputkia ja vatupassia, 
joiden avulla pinnasta saatiin tasainen ja suora. Putkia käytettiin ohju-
reina, joiden päällä oleva hiekka tasattiin alumiinilinjaarilla. Lopuksi 
hiekkapinta tiivistettiin käsikäyttöisesti tamppaamalla, vaikka useim-
miten tähän työhön käytetäänkin moottoroitua tärylevyä. Linjalangan 
ja suoran kulman avulla otettiin tiililadonnan aloitukseen suora linja, 
jonka mukaan tiiliä alettiin asentaa. Ladonnan aloituksessa pitää olla 
huolellinen. Jos aloitus ei lähde suoraan, on ladonnan korjaaminen 
myöhemmin vaikeaa ja pahimmassa tapauksessa ladottu kiveys voi-
daan joutua purkamaan ja aloittamaan asennustyö uudestaan. Kun 
ladonta oli valmis, saumoihin harjattiin vielä saumahiekka.

Keraamiset pihatiilet uusi vaihtoehto piharakentamiseen
– Keraamiset savesta polttamalla valmistetut pihatiilet ovat vielä 
varsin uusi tuttavuus Suomessa, vaikka Euroopassa niitä on käytet-
ty jo pitkään sekä julkisilla alueilla kuin puutarhoissakin. Wiener-
berger on yksi johtavia pihatiilivalmistajia Euroopassa ja kasvavasta 
kysynnästä johtuen aitoja pihatiiliä saa nyt myös Suomesta, kertoo 
Wienerbergerin markkinointijohtaja Juha Karilainen. – Pihatiilien 
hyvä ominaisuus on siinä, että niiden väri ei kulu eikä haalistu. Piha-
tiilet poikkeavat perinteisistä betonikivistä myös siinä, että ne ovat 
muotokieleltään hieman ”antiikkisemman” näköisiä ja patinoituvat 
kauniisti vanhetessaan. Lisäksi ne ovat säätestattuja, joten ne sovel-
tuvat myös Suomen vaativiin sääolosuhteisiin.

Porissa As.Oy Liinaharjantie 80–86 peruskorjattiin tiilipintaisilla Stonel 
pienelementeillä. Tiililaattapintainen elementtiratkaisu ei ollut halvin 
vaihtoehto vaan se valittiin laadullisin perustein kilpailevan rappaus-
vaihtoehdon sijasta.

Lisätietoja

www.wienerberger.fi

LIVIA-ammattiopiston puutarha-alan linjalta valmistuvat opiskelijat esittelivät pihatii-
lien asentamista messuvieraille. Pohjan tasaukseen he käyttivät pitkiä putkia ja linjaa-
ria. Maa tampattiin perinteisesti käsitamppauslaitteella.

Punaisen Padova pihatiilen latominen kalanruotokuvioon ei ollut kaikkein helpoin teh-
tävä, mutta nuoret naiset selvisivät työstä ripeästi ja tarkasti. Lopputulos kelpaisi kenen 
tahansa pihaan.

Puutarhan Kultaisen Leikkauksen horto-
nomi Maarit Ketola esitteli messuvieraille 
toteuttamaansa Koristelupihaa ”Pihatii-
liä ja Pastellia” ja antoi samalla puutar-
havinkkejä messuvieraille.
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Rakennus-, 
puutarha- ja 
pihatyöntekijät 
vakuutat Eterassa

Kotitalousvähennyslaskurin ja vinkkejä 
kotitaloustyönantajalle löydät osoittees-
sa etera.fi/kotitalous

Etera on enemmän

Velvoitteet koskevat taloyhtiötä tai ko-
titaloutta silloin, kun avuksi palka-
taan yksityishenkilö. Jos työ tilataan 

yrittäjältä, urakoitsijalta tai vaikka puutar-
haliikkeeltä, ne huolehtivat itse työnanta-
jamaksuista.

”Tilapäinen työnantaja kuten kotitalous 
voi hoitaa työeläkemaksun helposti Eteran 
tilpäisen työnantajan vakuutuspalvelussa. 
Tällöin vakuutussopimusta ei tarvitse teh-
dä. Jos kuitenkin työsuhteessa on jatkuvas-
ti työntekijä tai palkkasumma ylittää 8 100 
euroa kuuden kuukauden ajalta, pitää tehdä 
vakuutussopimus”, kertoo TyEL-tuotepääl-
likkö Eija Savolainen Eterasta.

Ketkä vakuutetaan?
Alle 56,55 euron kuukausipalkoista ei tar-
vitse maksaa TyEL-maksua. Kaikki 18-67–
vuotiaat työntekijät on vakuutettava. Elä-
kevakuutusmaksut maksetaan sekä suoma-
laisista että ulkomaalaisista työntekijöistä 
samalla tavalla.

TyEL-vakuutus tulee ottaa nuorelle 18 
vuoden täyttämiskuukautta seuraavan kuu-
kauden alussa. Palkanmaksukuukausi rat-
kaisee, eli jos työntekijä täyttää 18 vuotta 
esimerkiksi 25.6. ja kesäkuun palkat mak-
setaan heinäkuussa, alkaa työntekijän va-
kuuttamisvelvollisuus heinäkuussa makse-
tuista palkoista.

Tilapäisen työnantajan TyEL-vakuutus-
maksu vuonna 2014 on 24,20 % bruttopal-
kasta. Tästä alle 53-vuotiaan työntekijän 
osuus on 5,55 % ja 53 vuotta täyttäneen työn-
tekijän osuus on 7,05 %. Työnantaja pidättää 
työntekijän osuuden hänen bruttopalkastaan 
ja maksaa sekä työnantajan että työntekijän 
osuuden eläkevakuutusyhtiöön. 

Teksti:Milja Helin   Kuvat: Etera/iStockphoto

Jos taloyhtiö tai kotitalous palkkaa puutarha- tai pihatöihin, 
nurmikon leikkaukseen tai vastaavaan kesä- tai keikkatyön-
tekijän, myös hänet pitää vakuuttaa. Kun kotitalous tai talo-
yhtiö palkkaa työntekijän, siitä tulee työnantaja. Työnanta-
jan on huolehdittava palkan lisäksi lakisääteisistä työnanta-
javelvoitteista, kuten työeläkemaksuista.

Sopimustyönantajana voit valita, ilmoi-
tatko palkkatiedot vakuutusmaksuineen Ete-
raan kuukausittain vai vuosi-ilmoituksella. 
Vakuutussopimuksen voi tehdä, vaikka eh-
dot eivät täyttyisikään. Silloin voit hyödyntää 
myös sopimusasiakkuuden edut.

Lisätietoa sopimustyönantajalle etera.
fi/tyel.

Muista kotitalousvähennys
Kotitalous voi vähentää osan ostamiensa pal-
veluiden kuluista verotuksessa kotitalousvä-
hennyksenä. Kotitalousvähennystä voi saada 
kotitaloustöihin sekä kodin tai vapaa-ajan 
asunnon remontointiin, perusparannus- ja 
kunnossapitotöihin. Kotitalousvähennyksen 
voi saada myös kotona tai kesämökillä teete-
tyistä puutarha- ja pihatöistä. Kotitalousvä-
hennyksen määrän voi laskea kätevästi Ete-
ran kotitalousvähennyslaskurissa.

Kotitalousvähennystä ei voi saada pi-
ha-alueen ulkopuolella tapahtuvasta tai pi-
ha-alueen laajentamiseen liittyvistä puun-
kaatotöistä. Myöskään uudisrakentamisesta 
tai siihen liittyvistä pihatöistä ei kotitalous-
vähennystä voi saada.

Jos tilaat työn yrittäjältä tai yritykseltä, 
muista tarkistaa, kuuluuko se ennakkope-
rintärekisteriin. Jos yritys ei kuulu ennak-
koperintärekisteriin, et voi saada kotitalo-
usvähennystä. Lisätietoa kotitalousvähen-
nyksestä saat osoitteesta vero.fi.

Vakuuta helposti verkossa – etera.fi
Tilapäistyönantaja ilmoittaa ja maksaa työ-
eläkemaksun aina kuukausittain, viimeis-
tään palkanmaksua seuraavan kuukauden 
20. päivänä. Vakuutusmaksut hoidat hel-
poiten osoitteessa etera.fi. Eteran tilapäisen 
työnantajan vakuutuspalvelussa voit ilmoit-
taa työntekijän palkka- ja henkilötiedot sekä 
maksaa TyEL-maksun samalla kertaa verk-
kopankissasi.

Työeläkevakuutusmaksun lisäksi työnan-
tajan täytyy huolehtia myös muista työnan-
tajavelvoitteista.

tilapäisen työnantajan muistilista
•	 Palkanmaksu	työntekijälle
•	 Palkasta	 toimitettava	ennakonpidätys	 ja	

työnantajan sosiaaliturvamaksu verotta-
jalle

•	 Työntekijän	työeläkevakuutus	(TyEL)	Ete-
raan

•	 Tapaturma-	 ja	 ryhmähenkivakuutuksen	
ottaminen vakuutusyhtiöstä

•	 Työttömyysvakuutusmaksu	Työttömyys-
vakuutusrahastolle.

Taloyhtiö sopimustyönantajana
Taloyhtiö voi olla joko tilapäinen työnantaja 
tai sopimustyönantaja. Jos taloyhtiö palkkaa 
esim. kesä- tai keikkatyöntekijän vain tilapäi-
sesti, se voi hoitaa TyEL-vakuutuksen Eteran 
tilapäisen työnantajan vakuutuspalvelussa, 
eikä vakuutussopimusta tarvita.

TyEL-vakuutussopimus tulee kuitenkin 
tehdä, jos taloyhtiöllä on työsuhteessa jat-
kuvasti työntekijöitä tai sen maksama palk-
kasumma kuuden kuukauden ajalta ylittää 8 
100 euroa (v. 2014).
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Se, ettei taloyhtiössä asu yhtään lasta tai 
leikkivälineet seisovat tyhjän panttina, 
ei vapauta taloyhtiötä leikkivälineiden 

kunnonvalvonnan velvoitteesta. Vaikka ta-
loyhtiöt olisivat siirtäneet leikkipaikan yl-
läpidon alihankkijalle, ne eivät omistajina 
silti välty turvallisuusvastuulta. Eikä vastuu 
rajaudu vain leikkivälineisiin. Leikkipaikan 
omistaja on velvoitettu pitämään huolta 
myös leikkipaikan muiden rakenteiden eli 
mm. aitojen, pöytien, penkkien ja istutusten 
turvallisuudesta.

Dokumentoi kaikki
Jos taloyhtiön pihalla olevissa leikkivälineis-
sä sattuu onnettomuus tai tapaturma, silloin 
tullaan kysymään taloyhtiöltä näyttöä siitä, 
miten se on huolehtinut leikkivälineistä ja 
niiden kunnosta. Kun tarkastussuunnitel-
mia, tarkastuksia ja huoltotoimia tehdään, 
kannattaa kaikki asiat kirjata ylös. Suunni-
telmaan kirjataan leikkivälinekohtaisesti tar-
kastusvälit ja tarkastuksen tekijä, jotta asia 
tulee varmasti hoidetuksi. Ehdottoman tär-

 Tarkastetut ja turvalliset 

     leikkivälineet

EU:n direktiivit määräävät tarkasti, millaisia leikkivälineiden pitää 
olla ja millaiset alustat niille vaaditaan. Periaatteena on, että jos  
taloyhtiön pihassa on leikkivälineitä, niiden pitää olla kunnossa  
– tai sitten ne pitää viedä kokonaan pois.

keää on myös dokumentoida havaitut puut-
teet ja tehdyt toimenpiteet.

Tarkastaminen ja korjaaminen
Leikkikenttävälineitä on huollettava ja kun-
nostettava säännöllisesti. Esimerkiksi talvi-
säiden ja mahdollisen ilkivallan vaikutukset 
pitää tarkastaa säännöllisesti ja korjata mah-
dolliset puutteet. Lisäksi olisi hienoa, jos ta-
loyhtiössä olisi sellainen jatkuvan tarkkailun 
henki, jolloin jatkuvasti silmäiltäisiin, missä 
kunnossa piha leikkivälineineen on.

Turvallisuuskartoitus perustuu yleensä 
leikkivälineiden tarkastuslistaan, jossa kiin-
nitetään huomiota mm. keinujen rakenteiden 
tukevuuteen, eheyteen, ripustusten kuntoon, 
putoamisalueiden alustan pehmeyteen ja tur-
vallisuuteen sekä ketjuihin, istuimen maava-
raan ja keinun liikerataan. Liukumäissä ja kii-
peilytelineissä tarkastetaan mm. rakenteiden 
tukevuus ja eheys, puolien ja askelmien tuke-
vuus sekä putoamisvaara-alueen pehmeys ja 
muu turvallisuus. Välineissä ei saa olla kiin-
nijuuttumisvaaraa, kaiteiden tulee olla riit-

tävät ja tarvittaessa alle 3-vuotiaiden pääsyä 
telineelle pitää olla vaikeutettu. Valaistuksen 
tulee myös olla riittävä.

Välineiden kuntoa ei yleensä pysty sel-
vittämään pelkästään silmämääräisesti. Esi-
merkiksi lahonneita tukijalkoja tai kulunei-
ta laakereita ei välttämättä pysty näkemään 
pelkällä silmällä. Piikillä voi mitata pehmeän 
hiekkakerroksen syvyyttä (vaatimus vähin-
tään 40 cm), ja erilaisilla muilla apuvälineil-
lä mitataan mm. rakojen kokoa ja varmiste-
taan, ettei sormi, käsi tai pieni pää mahdu 
väärään paikkaan.

Leikkivälineiden tarkastamisen voi hoitaa 
myös koulutettu turvatarkastaja tai huolto-
yhtiö. Silloin on tärkeää edellyttää, että tar-
kastuksista syntyy dokumentti, jonka perus-
teella mahdolliset korjaukset tehdään.

Taloyhtiö voi luonnollisesti itse korjata 
rikkoontuneet välineet, kunhan leikkivä-
lineen rakennetta ei muuteta niin, että se 
muuttuu määräysten vastaiseksi: Jos leikki-
välineeseen vaihdetaan uusi osa, sen on ol-
tava täysin samanlainen kuin entinen. Siihen 
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ei saa lisätä laudanpätkiä, eikä tehdä mitään 
muitakaan muutoksia. Korjaamisella saadaan 
myös pidennettyä välineiden käyttöikää.

Tavallisin korjaava toimenpide on hiekan 
lisääminen keinujen alle. Putoamisalueella 
pitää olla vähintään 40 cm hiekkaa tai is-
kuja vaimentava, turvavaatimukset täyttä-
vä kumimatto. Puualustat tai laatoitukset 
ovat kiellettyjä. Hiekan pitää pysyä pehmeä-
nä, joten paras vaihtoehto on tasarakeinen 
turvahiekka tai -sora. Talvella pakkanen voi 
synnyttää kuitenkin hiekkapohjaan uuden 
ongelman: maa jäätyy keinun alla eikä vas-
taa enää vaatimuksia. Niinpä keinut pitäisi 
poistaa talven ajaksi käytöstä. Usein keinut 
joudutaan poistamaan käytöstä myös joko 
tukijalkojen puutteiden, kuluneiden laake-
reiden tai nykystandardien vastaisten ket-
jujen vuoksi. Liian suurisilmäiset ketjut voi 
suojata muovein. Samassa keinurungossa 
saa olla vain kaksi samanlaisella istuimella 
varustettua riippukeinua. Jos halutaan is-
tuin eri-ikäisille lapsille, keinun rungossa on 
oltava pystysuora välipuu.

Kasvillisuuskin on suunniteltava ja  
tunnettava
Taloyhtiön leikkipaikan läheisyyteen ei pitäi-
si koskaan istuttaa piikikkäitä tai myrkyllisiä 
kasveja. Leikkivälineillä on tietyt suojaetäi-

asiantuntevilta suunnittelijoilta ja tunnetuil-
ta valmistajilta saa mitä todennäköisimmin 
standardien mukaiset välineet. Poik keuk-
siakin on, joten taloyhtiöiden pitäisi aina 
selkeästi asettaa vaatimukseksi, että suun-
niteltujen ja toimitettavien laitteiden pitää 
olla standardien mukaiset.

Leikkivälineillä on tietyt suojaetäisyydet, 
joten niitä ei saa sijoittaa liian tiiviisti. Väli-
neiden määrä pitää mitoittaa oikein. Laitteet 
pitää myös osata perustaa, koota ja pystyttää 
oikein, jotta laitevalmistajan suunnittelema 
ja tarkoittama turvallisuus säilyy. Esimer-
kiksi tukijalkojen betonivalut jäävät helpos-
ti liian korkealle.

Valvonta
Suomessa leikkipaikkojen turvallisuutta 
valvoo Kuluttajavirasto. Valvonta perustuu 
tuoteturvallisuuslakiin, joka koskee myös 
palveluja. Jos leikkipaikasta tehdään vali-
tus, Kuluttajavirasto puuttuu asiaan. Käy-
tännössä asioihin tarttuu usein kunnan ter-
veys tarkastaja, jolla on paitsi laillinen oikeus 
myös velvollisuus ottaa asia käsittelyyn ja 
tarvittaessa määrätä leikkiväline tai -paikka 
käyttökieltoon.

Valvonnan painopiste on tähän asti ollut 
muiden kuin taloyhtiöiden leikkivälineiden 
kunnon valvonnassa. Taloyhtiöiden ei kui-
tenkaan pitäisi unohtaa sitä, että jos niiden 
ylläpitämien leikkipaikkojen taso yleisestikin 
ottaen alkaa laskea, viranomaiset varmasti 
kohdentavat siihen suuntaan enemmän val-
vontaa. Kun taloyhtiö huolehtii leikkivälinei-
den kunnosta, se vähentää valvonnan tarvet-
ta ja sillä tavalla tuo myös säästöä.

syydet, joten kasveja ei pidä istuttaa liian lä-
helle välineitä. Vanhojen puiden inventointi, 
kunnon seuraaminen ja tarvittaessa kaatami-
nen pienentää tapaturmariskiä. Esimerkiksi 
talviauraus on voinut vaurioittaa nuorem-
paakin puita kohtalokkaasti.

Uudet leikkivälineet
Kun taloyhtiö teettää uuden pihasuunnitel-
man, johon kuuluu leikkivälineiden suun-
nittelu tai hankkii itse uudet leikkivälineet, 

SFS-käsikirja 143 Leikkikenttävälineet sisältää vuonna 
2008 uusitut leikkikenttävälineitä käsittelevät eurooppa-
laiset standardit. Kirjassa on myös laki kulutustavaroi-
den ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta 74/2004.
Kirjassa käsitellään mm.
* yleisiä turvallisuusvaatimuksia ja testimenetelmiä
* keinuja, liukumäkiä, köy-
siratoja, karuselleja, keinu-
misvälineitä
* suljettuja leikkivälineitä 
ja kolmiulotteisia kiipeily-
verkkoja
* iskua vaimentavien alus-
tojen testimenetelmiä
* erityisvaatimuksia help-
popääsyisille välineille
* leikkikenttävälineiden 
asennusta, tarkastusta, 
huoltoa ja ylläpitoa.
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IDOn uutuus-wc tekee sen, mitä jokainen 
käyttäjä toivoo: se takaa  parhaan mahdol-
lisen hygienian ja puhtauden – helposti. 
IDO it! Rimfreessä ei ole ollenkaan huuh-
telukaulusta, jonka alle lika ja bakteerit ta-
vallisesti pääsevät kerääntymään.

IDOn uusi, patentoitu ratkaisu mullistaa 
wc-teknologian ja sen salaisuus on huuhte-
lutekniikassa. Perinteisessä wc-istuimessa 
vesi ohjataan kulhon eri puolille istuimen 
sisäosaa kiertävän huuhtelukauluksen avul-
la. IDO it! Rimfreen patentoitu huuhtelume-
kanismi ohjaa veden juuri sinne minne pi-
tääkin eikä likaa keräävää kaulusta tarvita. 
Lisäksi kulho on muotoiltu niin, että huuh-
telu toimii tehokkaasi pikkuhuuhtelullakin, 
roiskimatta ja räiskimättä.

IDO it! Rimfree -seinä-wc on merkittä-
vä parannus kylpyhuoneiden hygieniaan ja 
puhtauteen. Tuote sopii niin koteihin kuin 
julkisiin tiloihinkin, joissa hygienia on eri-
tyisen tärkeää.

IDO it! Rimfree -seinä-wc

Kesän pirteät värit sekä klassinen mus-
ta-valkoruutuinen mosaiikkilaatta löyty-
vät italialaisesta Vogue Mix –sarjasta. Laa-
tat soveltuvat niin seinään kuin lattiaan. 
Mosaiikkilaatat ovat kätevästi asennus-
valmiina kokonaisuuksina (36 kpl 5x5cm 
laattoja, arkin koko 30x30cm). 

Voguen iloiset mosaiikkilaatat Upofloorilta
Mattapintaisena on saatavana 21 ja 

kiiltäväpintaisena 17 erilaista väriyhdis-
telmää. Tyylikkäitä kokonaisuuksia voi 
suunnitella yhdistämällä mosaiikkilaatoi-
hin Voguen saman sävyisiä isompia laat-
toja (esim. koot 10x10 cm, 20x20 cm ja 
20x40 cm). Laattojen vedenimuprosentti 

on erittäin pieni (alle 3%), joten ne soveltu-
vat erinomaisesti myös taloyhtiön yhteisiin 
pesuhuone- ja saunatiloihin.

tutustu upofloorin keraamisten laatto-
jen valikoimaan osoitteessa www.upo-
floor.fi.

IDO it! -wc on helppo pitää puhtaana 
myös siksi, että se on sileä ja selkeälinjai-
nen. Useimmiten puhdistukseen riittää 
vesi ja rätti. Aikaa siivoukseen kuluu ai-
empaa vähemmän ja luontokin kiittää, kun 
puhdasta tulee ilman kovia pesuaineita.

Automaattinen raikastintoiminto Fresh 
wc on saatavana käytettäessä IDO-asen-
nustelinettä. Fresh wc -raikastinpuikko 
pujotetaan painonapin alle ja toiminto an-
nostelee automaattisesti raikastetta jokai-
seen huuhteluun. Kätevää, turvallista ja 
ekologista.

IDO it! Rimfree on saatavilla IDO jäl-
leenmyyjiltä ympäri Suomen ja sen ohje-
vähittäishinta on 524,50 euroa.

lisätiedot:
Hanne Koveshnikov, puh. 010 662 3615,
hanne.koveshnikov@ido.fi

Ruukki käyttää aina teräsruoteita omissa asennuksissaan

Kun katteeksi on valittu Ruukin kattopa-
ketti, ruoteina tulevat teräksiset tuulet-
tavat ruoteet. Tuulettava Ruode 45 sopii 
erinomaisesti kaikkien Ruukin kattopro-
fiilien alle ruoteeksi. Mitoituskriteerinä on 
käytetty asennusaikaista kävelykuormaa 
katolla. Jos katteeksi on valittu muu kuin 
Ruukin kate, teräsruode on silti vaihtoehto. 
Sitä myydään tuotetoimituksiinkin.

Sinkitty teräsruode on kosteusvarma: 
se ei ime kosteutta varastoimisaikana eikä 
myöskään paikalleen asennettuna. Ruukin 
tuulettava ruode on myös kustannusteho-
kas. Kun katteena on Ruukin Elite tai Tiili-
kainen, ei tuuletusrimaa tarvita. Ruoteessa 
oleva rei `itys korvaa tuuletusriman. Ruo-
teesta ei tule hukkaa, sillä teräsruode on 
mittatarkka ja ne jatketaan limittämällä 
toistensa yli. Ruode voidaan jatkaa myös 
kattoristikoiden välissä, jolloin limittyvät 
ruoteet kiinnitetään uumistaan toisiin-
sa. Materiaalin varastointi aiheuttaa aina 
päänvaivaa. Ruukin teräsruoteet mahtuvat 

pieneen tilaan eikä varastointivaiheessa-
kaan ole kosteusvahingon vaaraa.

Teräsruoteen keveydestä on hyötyä. Se 
on helppo nostaa katolle sekä yksittäin 

että nipuissa. Nostimeksi käy pienempi-
kin kone.
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Vesivek Arvossa yhdistyvät kaikki toimivan, 
kestävän ja kauniin vesikourun ominaisuu-
det. Syvyytensä ansiosta sen läpi virtaavat 
kevyesti isommatkin vesimäärät – eikä rois-
ku yli! Ulkopäärme pitää kourun ulkopinnan 
puhtaana, joten Arvo jättää rumat valumajäl-
jet historiaan. Saumattomuutensa ansiosta 
kouru ei vuoda ja sen sisäpuolen puhdistus 
on helppoa. Alumiinista valmistettu Arvo on 
käytännöllisesti katsoen ruostumaton ja näin 
todella pitkäikäinen.

arvon ominaisuudet:
1. Syvemmän profiilinsa ansiosta vettä mah-

tuu suurempi määrä
2. Saumaton malli – ei vuotavia kourunjat-

koja
3. Uusi design vähentää veden valumista kou-

run kylkeä pitkin
4. Korroosionkestävä alumiinimateriaali, 

30v. puhkiruostumattomuustakuu
5. Ulkopuoliset, supersäänkestävät kourun-

kannakkeet – puhdistus on helppoa
6. Polttomaalatulle alumiinille myönnämme 

30 vuoden puhkiruostumattomuus takuun

Vesivekin Arvo-kouru tuo 
lisäarvoa kiinteistölle

Skaalan kotimaiset ja  
kestävät kerrostaso-ovet

PAROC Cortex -tuulensuojaeriste on saata-
vissa nyt myös mustapintaisena rakenteisiin, 
joissa tuulensuoja jää näkyviin seinäpinnoit-
teen raoista tai lasijulkisivun takaa. PAROC 
Cortex on tarkoitettu P1- ja P2-paloluokan 
rakennuksiin.

lisätiedot:
www.paroc.fi

Paloturvallinen tuulensuojaeriste näkyvästi piilossa

Skaala valmistaa ja asentaa taloyhtiöihin 
myös kerrostaso-ovet. Ovet tehdään mittojen 
mukaan ja ne on mahdollista saada kaikilla 
tyypillisillä lisävarusteilla. Pintamateriaalina 
toimivat erilaiset viiluvaihtoehdot tai halut-
tuun sävyyn maalattu HDF-levy. Ovissa on 
hyvä ääneneristävyys. 

lisätietoja:
Tarkemmin Skaalan kerrostaso-ovista kerto-
vat alueelliset myyntipäälliköt, joiden yhteys-
tiedot löytyvät osoitteesta www.skaala.com/
taloyhtiot.html.

140 vuotta – 140 tuotetta! Suomalaisen sani-
teettiposliinin tarina alkoi tasan 140 vuotta 
sitten, kun Pohjois-Helsinkiin Arabia-nimi-
selle tontille rakennettu keramiikkatehdas 
käynnistyi vuonna 1874.

Pian toiminnan käynnistyttyä talouspos-
liinin lisäksi tuotantoon tulivat myös wc-is-
tuimet ja pesualtaat. Nykyisin IDOn valikoi-
ma kattaa koko kylpyhuoneen.

Hyväntekeväisyyskampanja keväällä
Juhlavuoden kunniaksi IDO on järjestänyt 
hyväntekeväisyyskampanjan: yritys lahjoit-
taa tänä vuonna 140 wc-istuinta ja pesual-
lasta yleisön ehdottamiin kohteisiin. Kam-
panjan tarkoituksena on jakaa hyvää laajal-
ti ympäri maan ja huomioida myös pienet, 
usein vähän huomioita saavat kohteet suur-
ten hankkeiden ohella.

Kampanjan ensimmäinen vaihe eli ehdo-
tusten kerääminen toteutettiin Facebookissa. 
Ihmiset lähtivät kampanjaan innostuneesti 
mukaan ja toukokuun loppuun mennessä eh-
dotuksia tulikin runsaasti. Paljon kannatusta 
saivat erilaiset tukiasunnot ja hyvää tekevät 
yhteisöt sekä sairaalat.  Ensimmäiseksi lah-
joituksen saajaksi valittiin kotinsa tulipa-
lossa menettänyt söörmarkkulainen perhe. 
Muut onnelliset lahjoituksen saajat valitaan 
kesän aikana.

Kampanja kestää keväästä syksyyn
Kampanjan edistymistä on seurattu mm. so-
siaalisessa mediassa aktiivisesti koko kevään 
ajan ja tietoa lahjoituskohteista ilmestyykin 
IDOn Facebook-sivuille kesän mittaan ja 
koko loppuvuoden ajan.

IDO lahjoittaa 140  
wc-istuinta ja pesuallasta!

Asuntomessujen ja 
Loma-asuntomessujen 
lipunmyynti avattu

Tulevan kesän messutapahtumien lippukaup-
pa on avattu! Lippuja voi ostaa ennakkoon 
osoitteesta lippukauppa.asuntomessut.fi. 
S-Etukortilla lippuja on mahdollista hankkia 
edullisemmin. S-Etu koskee vain ennakkoon 
ostettuja lippuja ja on voimassa messujen 
avautumiseen asti.

Loma-asuntomessut Kalajoella 23.6.–
6.7.2014. Tapahtuma avoinna päivittäin klo 
10–18. 

Asuntomessut Jyväskylässä 11.7.–
10.8.2014. Tapahtuma avoinna päivittäin 
klo 10–18.
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Asunnon viilennys kerrostalossa
K: Millainen viilentäjä olisi nykyään paras (ei 
tarvitse lämmittää), pieni jä mahdollisimman 
äänetön? Saako sen asentaa kerrostaloasun-
toon, esim. parvekkeelle (sisäänvedetty malli, 
lasitettu)? Onko se sitten talon omaisuutta, kun 
se on kiinteästi talon ulkorakenteissa vai vastaa-
ko asukas siitä itse ja siis voi pois muuttaessaan/
asunnon myydessään viedä sen mukanaan?

V: Parasta hankkia siirreltävä malli, minkä 
voi viedä sinne, missä viilennyksen tarvetta 
on. Kiinteän laitteen asentamiseen tarvitset 
taloyhtiön hallitukselta luvan, varsinkin jou-
duttaessa muuttamaan talon rakenteita. Jos 
laite asennetaan asuntosi ulkopuolelle näky-
viin, niin se on jo monessa tapauksessa julki-
sivukysymys ja vaatii luvan.

Pesuhuoneen laatoitusjärjestys seinän ja 
lattian yhtymäkohdassa
K: Kun kylpyhuoneen seinä on vesieristetty ja 
laatoitettu alinta laattariviä lukuun ottamatta 
ja sen jälkeen vedeneristetään lattia ja laatoi-
tetaan, kuinka seinä- ja lattialaattojen yhtymä 
kohdassa on tehtävä eli meneekö alin seinälaat-
tarivi lattiaan kiinni ja laattojen liittymäkohta 
silikoonataan vai meneekö lattialaatta seinän 
vesieristeeseen ikään kuin seinälaatan alle?

Luin jostain, että jompaa kumpaa suositel-
laan, mutten muista kumpaa.

Omataloyhtiö-lehden lukijapalsta

V: Laatoitusohjeen mukaan seinän laatoi-
tus  jätetään vähintään 5 mm irti vesieris-
teen pinnasta, samoin lattialaatoitus jäte-
tään vähintään 5mm irti seinän vesieristeen 
pinnasta. Laattojen vahvuudesta riippuen, 
pitää välimatkaa suurentaa niin, että lattian-
rajasaumaan pystytään patruunasta pursot-
tamaan saniteettisilikonia sauma täyteen. 
Kumpaakaan laattakerrosta ei viedä toisen-
sa alle. Syy tähän on varsinkin lattialaatoi-
tuksen lämpölaajenemisliikkeet, jolloinka 
lattiarajasauma pitää olla elastinen, ettei ve-
sieristys vaurioidu.

Autokatoksen ylikorkeus
K: Kerrostaloasuntomme yhteydessä osakkei-
na rakennetut autokatoksien kulkuaukot  ovat 
vuositarkastuksessa osoittautuneet 0,5 metriä 
korkeammiksi kuin rakennusluvan mukaisissa 
vahvistetuissa piirustuksissa on mainittu. Pii-
rustuksissa on aukoille merkintä min 2,5 m. 
Katoksien kulkuaukot ovat kuitenkin noin 3,0 
m korkeita. Vastaavasti katoksen takaosaa on 
nostettu niin, että takana on 40 cm avoin väli. 
Autopaikkojen leveydet ovat kuitenkin vain 2,5 
m, joten mitkään korkeat ja samalla leveät au-
tot eivät sovellu paikoille, minkä vuoksi korotus 
on ollut turha tai rakennusvirheestä johtuva.

Katosten avaruuden vuoksi henkilöauton 
katolle ja tuulilasille on tullut lunta ja sade piis-
kaa autoa tarpeettomasti kesällä. Autokatos ei 

ilmeisestikään vastaa yleistä vaatimusta ra-
kenteen soveltuvuudesta käyttäjän tarpeisiin. 
Rakennustarkastaja on yllättäen hyväksynyt 
katoksen käyttöönotettavaksi, mutta vuositar-
kastusasiat ovat vielä kesken. Paikkakunnan 
rakennusjärjestyksen (kaava-alue) mukaan lu-
vanmukainen korjaus voitaisiin tehdä ilmoitus-
menettelyä käyttäen.

Voidaanko rakennusliikkeeltä perustellusti 
vaatia lautojen lisäystä autojen suojauksen pa-
rantamiseksi ja katoksen muuttamiseksi piirus-
tusten mukaiseksi?

V: Jos rakennus on tehty vastoin lupakuvia 
ilman taloyhtiön hyväksyntää, voitte toki 
esittää urakoitsijalle kertomasi vaatimuksen, 
jotta autokatos soveltuisi paremmin siihen 
tarkoitukseen, johon se on suunniteltukin.

Rivitaloyhtiön autopaikkojen jako
K: Rivitaloyhtiömme autopaikat jaettiin silloin, 
kun taloyhtiö valmistui 40 v. sitten, kysyisinkin 
voiko taloyhtiön hallitus jakaa paikat uudelleen 
40 v. jälkeen. Paikat on jaettu niin, että kaikil-
la on mahdollisimman lyhyt matka autolleen.

V: Ei mikään estä paikkojen jakamista uu-
delleen, jos hallitus sellaista esimerkiksi yh-
tiökokoukselle esittää. Osakkaat voivat kes-
kenään sitten päättää, miten asian kanssa 
tulee menetellä.

Lehtemme lukijat voivat lähettää Omataloyhtiö.fin lukijapalstalle  niin kommentteja kuin kysymyk-
siä taloyhtiötä käsittelevän juridiikan ulkopuolelta. Lähetettyihin kysymyksiin vastaavat alan kokeneet 
ammattilaiset. Kysymyksiä voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen taloyhtio@rakentaja.fi. Käsittelem-
me näitä kysymyksiä taas seuraavassa marraskuussa ilmestyvässä lehdessämme.

Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto 
RAKLI ry on laatinut Kiinteistöliike-
toiminnan sanaston, jotta kaikille alan 

toimijoille ja osapuolille saataisiin yhteinen 
ajantasainen sanastokokonaisuus. Sanaston 
tavoitteena on helpottaa kansalaisten itse-
näistä tiedonhankintaa sekä asiantuntijoiden 
ja kansalaisten välistä viestintää.

Tällä palstalla esittelemme näistä Kiin-
teistöliiketoiminnan sanaston termeistä tär-
keimpiä ja ajankohtaisimpia.

kuntoarviointi
ei: kuntokartoitus (termi tarkoittaa eri asiaa 
kuin suositettava termi, eikä sitä pitäisi käyt-
tää tässä merkityksessä)
– selvitys, jossa pääasiassa aistinvaraises-
ti, kokemusperäisesti ja ainetta rikkomatta 
selvitetään rakennuksen tai laitteen kunto 
ja korjaustarpeet

Kuntoarviointi on tyypillisesti kertaluon-
teinen ja se voidaan tehdä koko kiinteistöl-
le tai vain jollekin tietylle rakennusosalle, 
rakenteelle, järjestelmälle tai laitteelle. Sitä 
voidaan päivittää kiinteistön käytön aikana.

Kuntoarvioinnissa käytetään erilaisia 
LVI-mittauslaitteita. Arvioinnin perusteel-
la laadittavaa kuntoarviota voidaan usein 
käyttää kunnossapitosuunnitelmaehdotuk-
sen tai korjaussuunnitelman lähtötietona, 
joskus myös suoraan kunnossapitosuunni-
telmaehdotuksena.

Kuntoarviointi on kuntotutkimusta sup-
peampi toimenpide.

kuntotutkimus
– selvitys, jonka tarkoituksena on rakennuk-
sen, rakennelman tai kiinteistöön kuuluvien 
LVISKA-laitejärjestelmien yksityiskohtainen 
tutkiminen elinkaaren vaiheen, suunnittelun 
tai korjaustarpeiden täsmentämiseksi

Kuntotutkimuksessa voidaan käyttää 
ainetta rikkovia menetelmiä, esimerkiksi 
kaakeleiden poistamista kosteusvaurion to-
teamiseksi. Kuntotutkimuksia ovat muun 
muassa sisäilmaston kuntotutkimus, vesi- ja 
viemärilaitteistojen kuntotutkimus ja kos-
teus- ja homevaurioituneen rakennuksen 
kuntotutkimus.

Kuntotutkimuksen tuloksia käytetään 
lähtötietoina korjaussuunnittelussa mm. 
korjausten sisällön ja laajuuden määrittä-
miseksi.

Kuntotutkimus on kuntoarviointia laa-
jempi toimenpide.

LVISKA tulee sanoista lämpö, vesi, ilma, 
sähkö, kylmä ja automaatio.

Kiinteistöliiketoiminnan sanasto
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taloyhtiöllesi ajankohtaiset hankkeet/palvelut
Vesikatot ja sadevesien johdatus

 Vesikatto

 Räystäskourut

 Kattoturvatuotteet

 Yläpohjan lisäeristys

 Salaojitukset

 Sadevesien johdattaminen pihamaalta

 Radonongelma

Palvelut

 Lakimiespalvelut

 Vakuutuspalvelut

Tarvitseeko taloyhtiösi asiantuntija-apua? Hyödynnä kaikki edut ja liity jäseneksi!
Omataloyhtiö.fin jäsenenä pääset vapaasti käyttämään lukuisi lukuisia palveluita, joista on apua kaikille taloyhtiön parissa toimiville osa-
puolille. Mikäli haluat jättää yhteistyökumppaneillemme yhteydenottopyynnön, rastita haluamasi kohdat alla olevasta listasta ja palauta 
tämän kuponki. Jäseneksi liittyminen on ilmaista.

Sanoma News/Rakentaja.fi
Tunnus 5006399
00003 Vastauslähetys

Vastaanottaja 
maksaa 

postimaksun

omataloyhtiö.fi tarjoaa Hankekoulu-oppaan nyt veloitukset-
ta, kun liityt jäseneksi osoitteessa www.omataloyhtio.fi/jasen

www.omataloyhtio.fi

lVis-järjestelmät

 Päälämmitysjärjestelmä (kaukolämpö)

 Lisälämmitys (maalämpö)

 Ilma-vesilämpö

 Käyttövesijärjestelmä

 Viemärit

 Koneellinen ilmanvaihto

 Korvausilman venttiilit

taloyhtiön yhteiset tilat/huoneistot

 Laatoitus

 Pykkihuuone

 Keittiöt

Julkisivut

 Julkisivu (tiili)

 Julkisivujen lisäeristäminen

 Parvekkeiden lasitus

 Ikkunat

 Ovet

Piha-alueet

 Pihan päällystys

 Leikkivarusteiden uusiminen

 Aidat

Yhteystiedot
Nimi: _______________________________________________________________________________________

Sähköposti: __________________________________________________________________________________

Osoite: _____________________________________________________________________________________

Postinro: ____________________ Postitoimipaikka: _________________________________________________

Jäsenyys on veloituksetonta 
eikä se velvoita sinua  
mihinkään
Palvelumme jäsenet saavat käyt-
töönsä monipuolisen palvelu-
tarjontamme sekä viikoittaisen 
verkkolehden, jossa käsitellään 
kulloisenkin teeman mukaisia 
ajankohtaisuuksia ja ratkaisuesi-
merkkejä. Verkkolehtemme yksi 
luetuimpia artikkelisarjoja on ” 
Viikon Kysymys”, jossa käsitte-
lemme jäseniltämme saapuneita 
lakikysymyksiä vastauksineen. 
Lisäksi tarjoamme kattavasti 
täyttölomakkeita taloyhtiöiden 
hallinnoimiseen. Lomakepalve-
lustamme löytyvät mm. isän-
nöitsijäntodistus, pelastussuun-
nitelma, vastuunjakotaulukko 
sekä muutostyöilmoitus. Nämä 
kaikki ovat käytössänne täysin 
veloituksetta.

Liity Omataloyhtiö.fihin 

– saat enemmän!
Uusille jäsenille nyt huikea 
jäsentarjous – veloitukseton 
Hankekoulu-opas!
Taloyhtiön hallitus on aina iso-
jen päätösten ja mittavan pro-
jektin äärellä, kun taloyhtiössä 
joudutaan tekemään korjaustöi-
tä. Olipa kyseessä putkiremont-
ti, julkisivuremontti tai ikku-
noiden uusiminen, hanke vaatii 
sekä asiantuntemusta että oikeaa 
määrittämistä. Toisaalta, taloyh-
tiön hallituksella on jo juridisia 
velvoitteita niin huoltosuunnitel-
mien kuin hankkeidenkin osalta. 
Haasteita vastaavaa osaamista 
löytyy valitettavan harvoin talo-
yhtiön sisältä. Omataloyhtiö.fi ja 
Rakennuttajatoimisto Valvonta-
konsultit Oy ovat yhdessä koos-
taneet artikkelisarjan siitä kuin-
ka korjaushanke etenee.

Tähtäimessä onnistunut 
hanke!
Hankekouluoppaan tarkoituksena 
on selventää taloyhtiön peruskor-
jaushankkeiden keskeisiä vaiheita 
taloyhtiön päättäjille ja yhtiöiden 
osakkaille. Tavoitteena on koros-
taa suunnitelmallisen hallinnoin-
nin merkitystä mm. korjaushank-
keiden aikatauluttamisessa ja kus-
tannustehokkaassa läpiviennissä.

Hankekoulussa havainnollis-
tamme korjaushankkeen eri vai-
heet aina kuntoarviosta ja korja-
ustarpeen havaitsemisesta siihen 
asti, kun kiinteistö on saneerattu 
takuuvaiheeseen sekä siitä eteen-
päin myös yksittäisten rakenneo-
sien ylläpitoon. Oppaassa ei pu-
reuduta jokaisessa kohdassa pik-
kutarkkaan informaatioon, vaan 
pikemminkin havainnollistetaan 

prosessin ja päätöksenteon kul-
kua rakennushankkeissa.

Hankekoulun pääasiallisena 
kirjoittajana on Rakennuttajatoi-
misto Valvontakonsultit Oy:stä 
hankejohtamisen asiantuntija, 
projektinjohtaja Juuso Hämä-
läinen. Yritys on lähes neljännes-
vuosisataisen historiansa aika-
na rakennuttajakonsultoinut ja 
valvonut Etelä-Suomen alueella 
satoja erilaisia, niin uusia kuin 
vanhojakin julkisen rakentami-
sen sekä liike- ja asuntoraken-
tamisen kohteita. Runsaslukuis-
ten kohteiden ja pitkäkestoisten 
asiakkuuksien myötä on ollut 
mahdollista olla mukana kehit-
tämässä alan menettelyjä ja pro-
sesseja. Kehittämistyötä on teh-
ty niin yksittäisten asiakkaiden 
kanssa kuin alan luottamusteh-
tävissäkin.

Omataloyhtiö.fi on Suomen käytetyin taloyhtiöiden korjaushankeratkaisuja tarjoava 
palvelu. Omataloyhtiö.fi tarjoaa ratkaisujen lisäksi ajankohtaista, monipuolista ja asi-
antuntevaa tietoa sekä apuvälineitä taloyhtiön hallinnoimiseen.
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